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 גרעבלע הדוהי

 טסַאמ ַא ופ ץיפש ןפיוא

 (ןַאמָאר)



 םי ןטימ ןיא טגיל סָאװ רענייא יוװ ןייז טסעװ וד ןוא,

 "טסַאמ ַא ןופ ץיּפש ןפיוא טגיל סָאװ רענייא יו

 ד"ל : ג"כ ילשמ
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 רעגניזלוש רעדירב



 ססץעזז19/1/ (0) 1974 סע

 צםזזטמ; םו םסמ(

 1/10מ11081, (42,(,.236

 צע1זטס + 6

4 .81 844 5085 

 אסאנזתעאז ס0טע2 4244 7

 : ךּבחמ ןקיּבלעז םעד ןוֿפ

 ןיא סערגנַאק-רוטלוק ןוֿפ טרימערּפ ,1951 ,"ןעלמיח ענרעפוק רעטנוא,

 ןופ גַאלרַאֿפ ןיא ראי םעד ןיא ןענישרעד ךוּב עטסעּב סָאד יוװ ?יזַארּב

 .עניטנעגרַא ןיא ןדִיי עשיליוּפ יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ לַארטנעצ םעד

 .רעגניזלוש רעדירּב יד גַאלרַאֿפ ,1974 ,"טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא,

 .ֿבורקּב טנַײשרעד ןוא ךיז טקורד ,"קינָאה טימ לּפע ןַא,

 .קורד ןיא ןַײרַא ֿבורקּב טעוו עיגָאלירט ַא //גערּב, ,"םוחּת, ,"דמַאז,

 2/101664 זמ 106 60.5.4. סצ

 ֿפםווז פזאטטת ם82805., 1א0.
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 17 / טנרָאװ ַאּבנער

 29 / עיצקעלעס

 322 / עדליוו

 35 / רַאונַאי רעטנצכַא

 41 / שינעטלעהַאּב ַא

 43 / ןַאּבטסַא

 46 / םינּפ ןדלַאג ַא

 51 / ףךעטסַאּפ ַא

 506 / םעדיוּב ןֿפױא

 6 /  לַאּב ַא טיירג עמ

 71 / ליפשרעדניק

 78 / רעלגומש א

 88 / גָאט רעקידלומ ַא

 94 / תיּב ףלַא

 97 / סָאש ַא

 102 / םעזיוּב א זיא ןּבעל סָאד

 106 / ייה שירֿפ

 108 / שינעטערעג שיריזח ַא

 1159 / ייה ןיא לדָאנ ַא

 111 / סעקינטעל

 120 / קעשונַאי

 124 / קנַאוק טרעו עלהנח

 129 / רָאיי-טנ

 122 / ּוק עדליוװ ַא

 127 / טלָאװעג ױזַא טָאג טָאה סָאװרַאֿפ

 140 / טכַאנ רעקידההונמ ַא ךָאנ

 : לַײט ןטשרע ןוֿפ גָאליֿפע

 1456 / רעטשרעּבייא רעד טּביױלעג



 145 / ןגיוא עלעקנוט :לײט רעטייווצ

 14 / דנַאטשֿפױא 1

 1560 / יקנילּבערט 11

 1070 / ענעגושמ יד ךדז

 171 / עַיש זש

 1800 / עקצרעה ש

 188 / ןעקצרעה טימ גנילירֿפ ץד

 19 / עשראו ןיא קערוי  דדז

 202 / רעדיווש ןיא קירוצ צדנזז

 206 / עיגעטַארטס-זַײמ זא

 219 / דנַאטשֿפױא-טסוגױא א

 242 / תולג רעַײנ ַא 1

 2521 / לגנַארעג :לייט רעטירד

 2556 / ןיטעטש 1

 2602 / ןילרעּב 11

 200 / גַארּפ ךדז

 275 / עיצקַא עטשרע סקערוי זש

 282 / ךורּברעּביא ש

 285 /  ַאינַארֿפ עד

 299 / עלהנה ויא רעו צדז

 307 / ןעמַאמ רעד טימ  צדזז

 214 / ַאסַאר ַאטנַאס זא

 3219 / עטשטלַאס +

 326 / ףיש יד אז

 2342 / לגנַארעע צדז

 2348 / סױרַא ךיז טסַײר עמ צזזז

 2352 / םיןֿפוא צזןש

 3597 / עליבר סָאד אש

 3709 / הנותה יד .צצד

 2855 / טכַאלש יד צצדז

 391 / טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא :גַָאליּפע



 ריפניירַא

 -ַאלֿפ רעטנוא ,ואוו-צעגרע ,קירוצ תורוד-טכיל טימ ,לָאמַא-לָאמַא

 -ּכרַאֿפ ַא ,טלעו עטמױצרַאֿפ ַא טריטסיזקע טָאה ,ןעלמיה עקימ

 טרעזנעעג ןּבָאה םיניילת עקידנשרעה יד ווו ,ענעטלָאשרַאֿפ ַא ,עטֿפוש

 םינותחתו הטמל םינוילע ןעוועג זיא'ס : תישארב-יׂשעמ ןוֿפ ןצעזעג עלַא

 טָאה רענייק ןוא ןסַאג יד ןיא טרעגלַאוװעג ךיז ןּבָאה םיתמ ,הלעמל

 ןרָאװעג טכַאנרעּביא ןענַײז רעדניק ,טקוקעגמוא טשינ ייז ףיוא ךיז

 .ןטנעמיד טימ דלָאג יו רערעַײט ןעוועג זיא טיורּב ,םימכח עטלַא

 ןיא טּֿפעלשרַאֿפ ריא טרעוו ,ָאסעג רעוװעשרַאוװ ןיא ,ןיהַא-טרָאד

 ,קֿפס םוש ןָא ,טעוו סָאװ ןַאמַאר ןקיגָאוװ ןוא ןקיטרַאנגייא םעד

 רעד וצ ןרעַײטשַײּב עטסקיטכיוװ:עמַאס יד ןשיווצ ןרעוו טנכעררַאֿפ

 | .רוטַארעטיל-ןּברוה

 -רָאֿפ זיא'ס סָאװ ןסיוו טעוו ריא ןוא ךוּב עקיזָאד סָאד טנעיול

 "עג ןּבַאה תונּברק יד סָאװ ,ןרעיומ יד ןשיווצ ,קינייוועניא ןעמוקעג

 .הטיחש רעד וצ טריֿפעג ייז טָאה'מ רעדייא טליֿפעג ןוא טכַארט

 ךיז טָאה'ס סניױזַא סָאװ ןרעוו ריווועג טעוו ריא ןוא ,סע טנעייל

 רעד סָאװ סעמַאמ עשידַיי ןוֿפ המשנ רעד ןיא ,חומ ןיא טליֿפשעגּפָא

 ןיא ,חומ ןיא ךיוא ןוא ,רעדניק ערעייז ןוֿפ ןסירעגקעװַא טָאה חצור

 תויח יו ןטלַאהַאּבסיוא ךיז ןּבָאה סָאוו רעדניק עשידַיי ןוֿפ המשנ רעד

 .דלַאװ ןיא

 קיטש ַא ךוּב סָאד זיא ,עיֿפַארגָאיּבָאטױא ןייק טשינ זיא'ס שטָאכ

 -טסעֿפ קִיוו צנַאג געמ'מ .תמא רעשירעלטסניק קיטש ַא -- תמא

 רעוועשרַאו סָאד טָאה גרעּבלע הדוהי רּבחמ םעד קנַאד ַא זַא ,ןלעטש

 .טסינַאמָאר ןַײז ןענוֿפעג ךעלדנע ַָאטעג

 ַָאטעג רעװעשרַאוװ ןגעוו ןוא ללּכּב ןּברוח ןגעוו ןענַאמָאר ךס ןייק

 ןוא ןרַאומעמ ,ןטנעמוקָאד ליֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז סע .ָאטשינ ןענַײז טרֿפ3

 ןּברוה םעד ךַײש סָאװ ! הּביס יד .ןענַאמָאר ןייק טשינ :סעמעָאּפ

 ןֿפױא .ןוימדה-חוּכ סעד ןגיטשעגרעּבירַא טַײקכעלקריױװ-קערש יד טָאה

 םיוק טָאה'מ .ןרעטש טנַאקעג רָאנ עיזַאטנַאֿפ יד טָאה טיּבעג ןקיזָאד

 םיא ךעלגעמ ןעוועג זיא עֶׁשֶז יװ -- ןּברוח םעד ןעמענַאּב טנעקעג
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 ריפניירַא

 ןרעדליש טווורּפעג ןּבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר עכעלטע יד 1 ןטכַארטוצסיוא

 -סיה וליֿפַא ןוא עשירַארעטיל ןעוועג רעּבירעד ןענַעז קילגמוא סָאד

 טרָאּפעג טשינ ךיז ןּבָאה טסנוק ןוא עקנילּבערט ,ןלַאֿפכרוד עשירָאט

 .רָאּפ טרָאטעג טשינ ךיז ןוא --

 רשֿפא .טכע טגנילק קרעוו ןַײז .סַאנסיױא ןַא זיא גרעּבלע הדוהי

 "כרוד טָאה ןיילַא רע ,עשרַאװ ןוֿפ טמַאטש ןײלַא רע לַײװ סע זיא

 ןסיורד ןוֿפ שטָאכ -- ןעזעג טָאה ןוא ןרָאיזָאטעג עלעקנוט יד טכַאמעג

 רַאֿפרעד ךיוא סע זיא רשֿפא .,ָאטעג ןיא רעזַײה עקידנענערּב יד --

 טימ טּפַאזעגנָא זיא ןוא החּפשמ רעשינּבר ַא ןוֿפ טמַאטש רע סָאװ

 טימ ,קיטייוו ןכעלנעזרעפ ליֿפױזַא טימ טבַײרש רע .,לארׂשי תבהא

 : םירוסי ערעייז ןוא רעדניק עשידִיי יד ןגעוו טֿפַאשּביל רעתמא ַאזַא

 -טימ טשינ ךעלגעממוא זיאיס .ןּבַײלג וצ טשינ םיא ךעלגעממוא זיא'ס

 ַא טימ טרעדליש רע עכלעוו סערוטנַאװַא יד ןוֿפ ןרעוו וצ ןסירעג

 -גנוי עסעדנוװרַאֿפ ןוֿפ סערוטנַאװַא -- םזילַאער ןשיטעַאֿפ םענעטלעז

 ןוֿפ ןוא גנַאג-הדיקע סעטַאט ַא ןוֿפ ,ןרעטלע עטקינטֿפעג ןוא ךעל

 .עקנילּבערט ןיא םיתמ עטעקַאנ ןשיווצ ןקיטכענ סעמַאמ ַא

 יא '*
8 

 ןוֿפ עיֿפַארגָאיּבומּכ ַא הׂשעמה-רוּפיס רעד זיא ךַאלֿפרעּבױא ןֿפױא

 םעד טּבעלעגרעּביא טָאה סָאװ לסָאי-קערוי לגניי שידִיי רעװעשרַאװ ַא

 רעשילגנע ןַא ןוֿפ ,ףיש רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא ,ןלַאֿפעג זיא ןוא ןּברוח

 .הנידמ רעשידִיי רעד ןוֿפ גנושטשטנַא רעד רַאֿפ ץרוק ,ליוק

 טימ ןַאד ,ןרָאײ-רעדניק סלסָאי טימ זדנוא טנעקַאּב רּבחמ רעד

 -רָאד טּב ,טלעוו רעשירַא רעד ןיא רעטעּפש ןוא ָאטעג ןיא ןּבעל ןַנַז

 ,עלהנח ,לרעטסעווש ןַײז טימ ןעמַאזוצ רע זיא ןֿפָאלטנַא .םייוג עשיֿפ

 יד .ייה גרַאּב ַא רעטנוא ,םעזױבילַאטש ןֿפױא טלַאהַאּב רע ןעמעוו

 .קידנריר רָאג-זיּב ןענַײז לרעטסעווש ןוא לרעדורּב ןשיווצ ןעגנויצַאּב

 טסילשַאּב רע רָאנ ,ןעלהנח רַאֿפ שֿפנ-רסומ ךיז לסָאי זיא זיולּב טשינ

 . ..ירֿבע ןענרעלוצסיוא ריא -- ןעמעלַא ןטימניא ---

 ןעמַאזוצ ,ווװ עשרַאװ ןייק לסָאי טֿפױלטנַא טיוט סעלהנח ךָאנ

 רע טריבורּפ ,רעמינּפ "עשירַא, טימ רעדניק עשידִיי ערעדנַא טימ

 ָאד ךיוא .טנעה סחצור ןוֿפ ןעײרדסױרַא ךיז םינֿפוא ײלרעלַא ףיוא

 ןַײז וצ בירקמ טיירג ךיז זיא לגנִיי סעדעי : שֿפנ-תריסמ ןעמ טניֿפעג

 .םירֿבח ענַײז רַאֿפ
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 ריפנייר ַא

 האנׂש ליֿפױַא ! טלעוו ענעגושמ ַארַא'ס : ןטכַארט ןָא ריא טּבייה

 ןטימניא ,ָאד ןוא -- רעצרעה ליֿפױזַא ןיא החיצר ליֿפױזַא ,ןדִיי וצ

 הגרדמ ןייא ןיא ,סױרַא רדח ןוֿפ םיוק ,ךעלגנִיי עשידִיי ןענַײז ,עשרַאװ

 ! סעקינוװָאװ-דעמַאל עקילייה טימ

 ןָא טימ טייקשידִיי רעייז ,טַײקשידלעה רעייז טּבַײרשַאּב גרעּבלע

 ןוֿפ ,ןענַײז ןדלעה ענַײז עלַא :ןײמעגלַא ןיא .טײײקטרַאצ רועיש ַא

 ּביל ייז טָאה רּבחמ רעד .ןדלעה עויטיזָאּפ ,טקנוֿפדנַאטש ןשידִיי-ןייר

 .טרֿפּב ןדִיי עשִיעּפַארייא-חרזמ ,ןדִיי ביל טָאה רע --

 םעד ןענעייל ףרַאד'מ סָאװרַאֿפ הּביס ַא ךָאנ ןײלַא סָאד זיא

 עשידִיי עשיטנעטיוא טימ ןענעקַאּב ךיז ןעמ טעוו ָאד .ןַאמַאר ןקיזָאד

 טשינ ןענַײז ןדלעה סגרעּבלע .סרעטסנָאמ טימ טשינ ןוא -- ןטלַאטשעג

 עשינּבר ענַײז .ןעלּפירק עשילַארָאמ ןוא ןשינעעזרַאֿפ עקיטסַײג ןייק

 .טַײקנּבוהרעד וצ סיוא ןסקַאװ רעּבָא ,סמדו-רׂשּב עקַאט ןענַײז ןפיט

 .ךעלריטַאנ זיא'ס -- סענעצס עשיטָארע ךיוא ןעמ טֿפערט ןגרעבלע ַײּב

 רעּבָא .ױרֿפ ןוא ןַאמ ןוֿפ ןּבעלנעמַאזווצ סָאד ןרעדליש ךיוא טוט רע

 :עיצידַארט רעשידִיי רעד ןוא טסַײג ןשידַיי םעד ײרטעג טּבַײלּב רע

 טימ ךיז רע טצונַאּב ,ױרֿפ ןוא ןַאמ ןשיווצ ןטעטימיטניא ךַײש סָאװ

 .רעזעלג-רעסערגרַאֿפ טימ טָאטשנָא םיזמר

 גנוַײרֿפַאּב רעד ךָאנ .קידצ ןייק טשינ זיא לסָאי דלעה-טּפיוה ןִַײז

 טריֿפ ןוא הזה-םלוע ןוֿפ טסינעג ,טלעג טכַאמ ,רעלגומש ַא רע טרעוו

 טשינ טבײלּב רע -- רעּבָא .עסקיש רעשטַײד ַא טימ עּביל ַא וליֿפַא

 רעד ןיא ןַא ךיז רע טסילש טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַײּב .:ּברעד

 ןעועטַארוצסױרַא ידּכ רַאֿפעג ןיא ןּבעל ןַײז טלעטש ,גנוגעוואב-החירּב

 ןֿפלעה ןיא קיטעט טרעוו ןוא ןעמייה עכעלטסירק ןוֿפ םימותי עשידוו

 .לארׂשי-צרא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא ןעמי ןטלַאּפש וצ םיטילּפ עשידִיוי

 עקידהמחלמ-ךַאנ סָאד טעזימ .ןלָאמעג טוג גנידצלַא זיא ָאד ךיוא

 -שטַײד ןוֿפ תוֿברוח יד טעזימ ,םסיטימעסיטנַא םעַײנ םעד טעז'מ ,ןליױּפ

 ןעו לָאמ סעדעי טנייוו'מ ,ןטנעגַא-החירּב יד טרעזדנוװַאּב'מ ,דנַאל

 טעמּכ ןוא ןשילרעטסיוא ןַא ףיוא ,ןעמַאזוצ טגנערב לרוג רעשידִיי רעד

 טרעהעג לָאמַא ןּבָאה סָאװ ןגַײװצ ענעֿפרָאװרַאֿפ ,ןֿפוא ןכעלּביילגמוא

 .םיוּב ןקיּבלעז םוצ

 יד ;ןעזלעּב-ןעגרעּב ןוא ןעכנימ ,ןילרעּב ןיא סרעטנעצ-םיטילּפ יד

 ןֿפױל רעדליּב :זירַאּפ ןוא ליעסרַאמ ;גַארּפ ןיא סרעטנעצ-םיצולח
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 ריפניירַא

 עטלַא-רוא ,ןטייווצ ןוֿפ רעשיטַאמַארד סנייא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא

 ןיוש ןוא שידק טגָאזעג טשרע טָאהימ .ןריוּבעג נסנוֿפ ןרעוו תומולח

 ןיוש ,ןעגנונעֿפָאה עטנ ןעמ טגניזַאּב ןיוש ,טלעוו עַײנ ַא ןעמ טיוּב

 .הלואג יד ןרעטנענרעד וצ ידּכ םענעי ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןעמ טעּברַא

 טגנערּבימ ,םידיחי עטלגָאװרַאֿפ ,תוחּפשמ ענעטינשעצ ףיונוצ טלמַאז'מ

 ...םייהַא ,םייהַא ייז טריֿפימ ןוא ףיש ַא וצ ייֵז

 גנוֿפַאש סגרעּבלע ןיא טניֿפעג ענענילּבעגנּבעל יד ןוֿפ עידעגַארט יד

 ! ןידנַײרֿפ ןַינז וצ לסָאי טגָאז יו .קורדסיוא ןטסשיטעטַאֿפ-עמַאס ריא

 "רעּביא טעוו'ס רעוו זַא ,טניימעג ןעמ טָאה הֿפוקת-םירוסי רעד תעטּב

 ... טלעוו רעד ןוֿפ תונּתמ עלַא ןוא ןגָאזוצ עלַא ןעמוקַאּב טעװ ןּבעל

 ןגָארטמורַא זדנוא ןלעוו ןרָאטסינימ ןוא םיכלמ זַא ,טניימעג טָאה'מ

 רָאנ טעוװ ךרַאה סָאד סָאװ גנידצלַא ןּבעג זודנוא ןוא טנעה יד ףיוא

 -עגּפָא ןטלַאהעג םיטילּפ יד טָאה'מ ! סעיזוליא ַארַא'ס ... . ןטסולג

 הנידמ םוש ןייק .עֿפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ ךיוא ןרעגַאל ןיא טרעדנוז

 ףיוא זיולּב טיירג ןעוועג זיאימ .ןזָאלנערַא טלָאװעג טשינ ייז טָאה

 רעטצענערגַאּב ַא ןיא זיולּב סָאד ךיוא ןוא -- ןּבָאה וצ תונמחר ייז

 .סָאמ

 א

 טדערי'מ .טקידנערַאֿפ טשינ ךָאנ ,רעדייל ,ךיז טָאה עידעגַארט רעייֵז

 טסטּב'מ .םענעגנַאמוא זיא'ס .טשינ טסַאּפ'ס לַײוװװ ריא ןגעוו טשינ

 ,טציא ךיוא זַא ,זיא תמא רעד .טגַײװשרַאֿפימ ,טגַײװש'מ .ןּפיל יד ךיז

 -נּבעל ללּכ םוצ ךיז ןעמ טיצַאּב ,טֿפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעזדנוא ןיא

 טסואימרַאֿפ עמ ,ןליֿפעג ערעייז טצעלרַאֿפ עמ .לוטיּב טימ ענעּבילּבעג

 -רַאה זַא ,ןעײרש ןעגנוריטַאש ײלרעלַא ןוֿפ ןטסיקניל .תונורכז ערעייז

 ...עקנילּבערט יו סָאנטעיװ ,ָאסעג רעװעשרַאװ רעד יוװ זיא םעל

 יד ןענָאמרעד וצ רועיש רעד זיא גנַאל יװ : ךעלטנֿפע טגערֿפ רענייא

 עשידִיי ןוֿפ רעטעלּב ןשימֿפוא ןעמ טעוװ גנַאל יװ ! טײהנעגנַאגרַאֿפ

 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןדיי-טשינ ךיוא ךָאד ןענַײז ףוס-לכ-ףוס 1 ןדַײל

 ךעלטנגייא זַא ,ןקרעמַאּב וצ טשינ ךיז טמעש רעטייווצ ַא . .. המחלמ

 עשז סָאװ זיא -- קיזומ טליּפשעג ציוושיוא ןיא וליֿפַא ךָאד ןעמ טָאה

 ןלַאוטקעלעטניא עטשרמולּכמ עלַא יד 1 ןּברוח ןֿפױא ךיז רימ ןגָאלקַאּב

 -ָאס רעדָא עשינטע םוש ןייק ןקידיילַאּב וצ טגַאװעג טשינ ןטלָאװ
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 ריפנייר ַא

 -נּבעל ןוֿפ טייהרעדנימ עשידִיי יד ךַײש סָאװ : טייהרעדנימ עלַאיצ

 .טלַאהקירוצ ןכעלרעניא םוש ןייק טשינ ייז ןּבָאה ענעבילּבעג

2 

 טעװעטַארעגּפָא ךיז ,ןַאמָאר סגרעּבלע ןיא ,טָאה עמַאמ סלסָאי

 ןזיװַאּב יז טָאה ,רעֿפרעד ןיא קידנעײגמורַא ,רעטעּפש .עקנילּבערט ןוֿפ

 ןטלַאהעג יז טָאה'מ סָאװ םעד קנַאד ַא זיולּב ןּבעל םייּב ןּבַײלּב וצ

 ןַײז טֿפרַאזעג טָאה'מ : שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .ענעגושמ ַא רַאֿפ

 .ןּברוה םעד ןּבעלרעּביא ןלעוו וצ ידּכ עגושמ

 תעגושמ רענעי ןוֿפ לסיּבַא שטָאכ ןגָאמרַאֿפ טציא ךיוא ףרַאד'מ

 טגרעּבלע הדוהי ןיא :ןגָאז וצ תודע ֿבוח רעזדנוא טימ ןייגוצנָא ידּכ

 .טסנוק ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןּביוהרעד ךיז תעגושמ יד טָאה ךוּב

 לוי רזעילא
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 ?ײט רעטשרע

 עדליוו

 וצ סורַא ייז ןעייג רּבדמ ןיא עדליוו יוװ עז ....,,

 י,ןטּפש קידנכוז טעּברַא רעייז

 ה : די"כ בויא
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 טנרַאװ ַאּבנער

 לעיציֿפַא ".רעדניק יד ןטלַאהַאּב ףרַאד עמ, : ןענערָאװ ןעמוקעג זיא ַאּבנער

 ןַײז טימ ןעמַאוצ שוריג ןוֿפ טצישַאּב טַארנדוי ןוֿפ רעטלעטשעגנָא ןַא זיא

 ןלַאֿפ ךיז ןרעמ סע רעּבָא .טמַאטסָאּפ ןיא ךָאד טעּברַא עלש ןוא ,החּפשמ רעצנַאג

 ,עטמַאַאּב-טַארנדוי ןוֿפ רעדניק קעװַא ןעמענ ןשטַײד ןעוו

 ןַא טימ ּפָאש סעצלוש ןיא ןישַאמיינ ַא יב ןסעזעג ןיוש עדלָאג זיא סנגרָאמוצ

 -ַאב רַאלָאד רענַאקירעמַא קיצֿפוֿפ .ןעמָאנ םענעגייא ריא ףיוא עטרַאקסטעּברַא

 ןעגנערבטימ ןגעמ וצ לרעגניֿפ ןדלָאג ַא ןוא ,עטרַאקסטעּברַא רעד רַאֿפ טלָאצ

 ןלעװ ןשטַײד יד ,ןרידנומ עקיטרַאֿפ-ּבלַאה יד ןשיװצ ןטלַאהַאּב יז ןוא ןעלהנח

 אנעג ,ץלוש םענעגייא רעייז ןוֿפ ןקירבַאֿפ יד ןיא סעיזיווער ןייק ןכַאמ טשינ ךָאד

 -רעד ַא יו סיוא יז טעז ,רעצעלק עכיוה טימ ךיש סעמַאמ רעד טציא טגָארט

 ,טסָאּפ רעד ןוֿפ עטלעטשעגנָא ןַא ןַײז ןיוש ךיוא אנענ טעװ ןגרָאמ .ענעסקַאוװ

 טוג ַא יז טָאה ןעלהנח רַאֿפ ,ןריֿפוצכרודַא סע טגָאזעגוצ טָאה ַאּבנער ןַאּפ רעד

 ןעו טכַארטעג עדלָאג טָאה ,םימחר יז ףרַאד ןעלסָאי רַאֿפ רָאנ ,שינעטלעהַאּב

 ,ןישַאמיינ רעד ןוֿפ לַאדעּפ םעד ןטָארטעג ןּבָאה סיֿפ עריא
 : יא =

 ןָאטעג גָארט ַא ךיז ףַײֿפ רעקידַײנש ַא יו טרָאװ ַא טָאה 71 עדַאקָאלּב;

 ,ןּפַאלק רעקיטסַאה ןעמונעג ןּבָאה רעצרעה יד ןוא ןענישַאמ יד .לַאז ןרעביא

 ןעיורג םעד ןיא ןכָאטשעג ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןֿפָאלעג קידהלהּב ןענעז ןעלדָאנ

 ףיילש סעדלָאג ףיוא טקוצעג טָאה רעדָא ןַא .ןַײרַא רעגניֿפ יד ןיא ןוא טנַאװעג

 ןלעוו ייז ,ןכוז טשינ ןלעוו ייז ,ןכוז טשינ ןלעװ ייז :ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןוא

 ,ןכוז טשינ ייז ןלעוו ץלוש רעייז ןוֿפ קירּבַאֿפ רעד ןיא .ןכוז טשינ

 טירט עשירענלעז ערעווש ,ףיוה ןיא ןטנוא ןלעֿפַאּב עשטַײד עטקַאהעגּפָא

 -סיוא טימ * סעקַאנוי עדנַאב ַא ,טלַארּפעגֿפױא ךיז טָאה ריט יד .ּפערט יד ףיוא

 ןַאמ-סע-סע ןַא .לַאז ןיא סעיציזַאּפ ןעמונרַאֿפ ןוא ןַײרַא זיא ןסקיב עטקערטשעג

 ,טירט ענעסַאלעג טימ טריצַאּפשנַײרַא טָאה

 ,לעֿפַאּב ַא ןלַאֿפעג זיא 7: ןײטשֿפױא;

 .ןעגנורּפשעגֿפױא ןענעז עלַא

 "!ןלעטשנַײא ןעייר ןיא;

 טנידעג ןּבָאה סָאװ רעיװטַאל ,רעניווטיל ,רענַײרקוא -- "עצראווש ,, רעדָא ,"סעקאנוי, *
 .ןרידנומ עצראװש ןגָארטעג ןוא ײצילַאּפףליה רעשטַײד רעד ןיא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 זיא ןַאמ-סע-סע רעד .ןעייר ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא לענש ךיז טָאה עמ

 .ןעייר יד ןשיווצ ןייטש ןּבילּבעג ןוא ןַײרַא

 ַא טָאה רע .ןַאמ-סעיסע רעד .,ןייש ןוא גנוי זיא רע .ליטש-טיוט ,ליטש

 רע .סטכעלש ןייק ןָאט טשינ טעװ רע .םינּפ דלימ ַא : ןגָאז ןָאק עמ ,םינּפ קַיור

 .קערש טימ ןעמוקעגּפָא זיא ןעמ ,טָאג ןעקנַאד .ריט רעד וצ ןייג ןעמונעג טָאה

 זיּב רָאנ ריט רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןַאמ-סע-סע רעד

 ןעמונעג ןוא ךיז טיירדעגסיוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע .ןעייר יד ןוֿפ ףוס םוצ

 -סױרַא ןּבָאה סעקַאנוי .ןליוק יו ןלַאֿפעג רעטרעװ ןענעז *!וד *!וד, .קירוצ ןייג

 שטַײד רעד טָאה *,וד, *,וד; *,וד; .ןעייר יד ןוֿפ עטלײטרוארַאֿפ יד טּפעלשעג

 יד ןוֿפ ןסירעג ךיז טָאה ױרֿפ ַא .רעגניֿפדזַײװ ןטעקשטנעהַאּב ןַײז טימ טלטַײטעג

 רעקידענג ,ןּבעל רעה; :ןטעּבעג ןוא שטַײד םוצ טנעה יד טקערטשעג ,סעקַאנוי

 טנַאה רעטכער ןַײז ןוֿפ עקשטנעה יד ןגױצעגּפָארַא קִיור טָאה שטַײד רעד ".רעה

 -"קעװַא ןּבָאה סעקַאנוי יד .שַאט-רעװלָאװער ענרעדעל יד ןעלּפענקּפָא ןעמונעג ןוא

 ",ודא *,וד; .עקשטנעה ןַײז ןָאטעגנָא קירוצ טָאה שטַײד רעד ,ױרֿפ יד טּפעלשעג

 יד וצ דלודעגמוא ןוֿפ סַאמירג ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה םינּפ לדייא ןַײז ףיוא *.וד,

 .טעּברַא ןַײז טימ קיור ןייגוצנָא םיא ןרעטש סָאװ סרעלמוט

 -עגסיוא ךיז טָאה רע .ןעייר יד ןוֿפ ףוס םוצ ןעמוקעגוצ זיא שטַײד רעד

 *,וד, *,וד; ",וד; : ייר רעטייווצ רעד וצ םינּפ ןטימ קירוצ ןייג ןעמונעג ןוא טיירד

 טעז יז .םינּפ ןוֿפ טנירטנַא טולּב סָאד ,ןרעטיצ ינק עריא טליֿפעג טָאה עדלָאג

 ןַא טלַאֿפ *!וד, .רעטנענ ,רעטנענ טמוק רע ןוא ,תמ ַא יװ סיוא יאדווַא ןיוש

 עצרַאװש יד טָאה *וד; .ןעדלָאג ןּבענ ױרֿפ רעלעקנוט רעד ףיוא לייטרוא

 ,םינּפ ריא ןדנוצעצ טָאה ץיה ַא .ריא ךָאנ ןַאמ םעד וצ טקערטשעג ךיז עקשטנעה

 טצעזעג טָאה ץרַאה סָאד רָאנ ,ּפָאק ןוֿפ ןסירעג טשינ רעמ ךיז טָאה לדייש סָאד

 רעטַײװ ץלַא ןלַאֿפעג זיא סָאװ "וד, םעד טרעהעג םיוק טָאה יז זַא ךיוה יױזַא

 ,ריא ןוֿפ

 .עיצקעלעס יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ ןָאטעג ףור ַא שטַײד רעד טָאה 1 ןַאמרָאֿפ;

 טַאדלָאס ַא יװ ףַײטש ךיז טלעטשעגקעװַא ,ןֿפָאלעגוצ זיא רעטעּברַארַאֿפ רעד

 .ריציֿפָא ןַײז רַאֿפ

 *? טקעטשרַאֿפ רעוו ךיז טָאה;

 *,ןייבש

 === =- == ןַאד ,דניֿפ ךיא ןעוו,

 עקשטנעה יד ןָאטעגסױא טָאה שטַײד רעד .ןכוז קעװַא ןענעז סעקַאנוי יד

 .רעוולָאװער םעד ןעמונעגסױרַא ןוא

 טכַארּבעג טָאה קַאני ַא .ןגירשעג טָאה ייר רעד ןיא ױרֿפ ַא .שטיווק ַא

 ןֿפָאלעגסױרַא ץעגרע ןוֿפ זיא עלעגניי ַא .רָאה יד יב עלעדיימ ריא ןּפעלשוצ

 שטַײד רעד .ןטַאט ןַײז ףיוא ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא ןוא ןעייר יד ןשיווצ ןַײרַא
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 עד ליוו

 רעד ףיוא דניק ןַײז טימ ,זיא עטַאט רעד .רעװלָאװער םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה

 ,עטריקַארּבסיױא יד וצ סױרַא ,טנַאה

 םוצ טריטרָאּפער סעקַאנוי יד ןוֿפ רעטסטלע רעד טָאה ?,רעדניק ןּביז;

 -רַאֿפ טריּבורּפ ךיז רעטעּברַארָאֿפ רעד טָאה *,טסּוװעג טשינ ּבָאה ךיא; .שטַײד

 ,ןרעֿפטנע

 ךיז דלַאּב ןוא ןגירשעג שטַײד רעד טָאה "!טנוח-עזיול יד !ןַײוװש וד;

 -סױרַא ךָאנרעד ,ןגױצרַאֿפ ףיט ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכײררַאֿפ טָאה רע .טקַיורַאּב

 -עג רע טָאה 71 טסוװעג טשינ טסָאה וד, ,ךעלכעלַײק ןיא ךיור םעד טזָאלעג

 םעד .רעװלָאװער םעד ןּבױהעגֿפױא שיטַאמגעלֿפ ןוא לוק קיור ַא טימ טגערֿפ

 םעד רעּביא טלגָאהעג ןּבָאה ּפעלק .טגיוועצ םעצולּפ ךיז טָאה טנַאה סשטַײד

 סָאד ןסָאגרַאֿפ ןוא רָאה יד ןשיװצ ןוֿפ ןָאטעג סילֿפ ַא טָאה טולּב ,ּפָאק סנַאמרָאֿפ

 ךעלעמַאּפ טָאה שטַײד רעד .דרע רעד וצ ןָאטעג לַאֿפ ַא זיא דיי רעד .םינּפ

 קירוצ ןוא ,רעוולָאװער םעד טשיװעגּפָא ךעלטנירג ,לכיטזָאנ ַא ןגױצעגסױרַא

 קַאנוי ַא ןוא ,ןלױֿפַאב רע טָאה *,וצ םיא םענ; .לטַײּב םעד ןיא טגײלעגנַײרַא

 .עטלייטעגסיוא יד וצ ןַאמרָאֿפ םעד טּפעלשעגקעװַא טָאה

 ,טגָאזעג שטַײד רעד טָאה *,ענעטלַאהַאּב ןּביז יד .רַאֿפ ףָארטש סלַא ןּביז ךָאנ;

 ",ךניק ןַײמ טימ ןייג ליוו ךיא ,רעה;

 .עטיּב ,עטיּב , ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא קידָאנעג טָאה ןַאמ-סע-סע רעד

 "3 ןייג ליוװ ךָאנ רעוו

 ,ריא ךָאנ קעװַא זיא ןַאמ ריא ,דניק ריא וצ קעװַא זיא ױרֿפ ַא ךָאנ

 טרעה יז ?ןענוֿפעג טשינ יז ןעמ טָאה רשֿפא .ןעלהנח ןעזעג טשינ טָאה יז

 -- -- -- ביוא עלַא ןוֿפ רעכעה ןגירשעג טלָאװ עלהנח .ןענייוו ןעלהנח טשינ

 ןשיוצ ןייג ןעמונעג רעדיוו ןוא טגָאזעג שטַײד רעד טָאה *,ןּביז ךָאנ;

 ,ןעייר יד

 ןוֿפ ןסירעג ךיז יירשעג ַא טָאה !דניק ןַײמ טימ ןַײז ליוו'כ ,ךימ ,ךימ

 טַאהעג ןיוש טָאה רע ?.ןביז ,סקעז ,ףניֿפ, :טלייצעג טָאה שטַײד רעד .ןעדלָאג

 ,ןייצ עריא ןשיווצ ןוֿפ סױרַא טשינ ךָאנ זיא יירשעג סָאד ןוא ןּביז ענַײז

 ,עטלייטעגסיוא יד טלגנירעגמורַא ןּבָאה ןוא ןַײרַא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עשידִיי

 ,קָאטש ןרעכעה ַא וצ קעװַא ןענעז סעקַאנוי יד טימ שטַײד רעד

 ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןשיווצ ןטנַאקַאּב ַא טנעקרעד טָאה עדלָאג 1 סַאלּב עינַאּפ,

 דניק ןַײמ וצ וצ ךימ טזָאל .עלהנח ןַײמ זיא עלעדיימ ץרַאװש ַא ,סַאלּב עינַאּפ,

 ,דניק ןוא בַייװ סלשעה עשוהי ןעמונעג טָאה'מ זַא ַאבנער ןַאּפ םעד טגָאז ןוא

 ",לקיגייא ןוא רעטכָאט סיֿבר רעקסנירּפ םעד

 .טרעזייבעג ךיז טנַאיצילָאּפ רעד טָאה 71 ּפָא ךיז טקור;

 "-- -- -- ַאּבגער ןַאּפ םעד טגָאז;

 ".םינסחי ןייק טנַײה ָאטשינ ,ּפָא ךיז טקור .ןגָאז לעוו'כ ,ןגָאז לעוו'כ,
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טָאה ץעמע ןעוו ּפערט יד ףיוא ןסיורד ןעוועג ךָאנ ןענעז עטריֿפעגסױרַא יד

 *! טעּברַא רעד וצ קירוצ,, : ןָאטעג לעֿפַאּב ַא

 "נַײרַא ךיז טָאה לדָאנ יד זַא ,לסקַא סעדלָאג ףיוא טרעוושעג טָאה ּפָאק רעד

 -יינ ריא וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא יז זַא ןַײז ךָאד זומ רעגניֿפ ריא ןיא ןכָאטשעג

 יז טעװ ןײגקעװַא ןשטַײד יד רָאנ ןלָאז .ַאּבנער ןַאּפ םוצ ןֿפױל זומ יז .ןישַאמ

 .ַאּבנער ןַאּפ םוצ ןֿפױל

 ,ןרַאוטָארט עקידייל יד רעּביא ךעלמייהמוא טכליהענּפָא ןּבָאה טירט סעדלָאג

 ,ךָאל ַא ןיא ןטלַאהַאּב רעדָא טעּברַא רעד ייּב ּפָאש ןיא ןסעזעג ןעמ זיא גָאטַײב

 עשטַײד .טָאטש רענעּברָאטשעגסױא ןַא ןיא יו ןסַאג יד ,קידייל רעזייה יד

 ,וַאה; :טניה עדַאטס ַא ןוֿפ ליּבעג סָאד יװ ןטַײװ ןוֿפ ןעמוקעג ןענעז ןעיירשעג

 זיא'ס .עדַאקָאלּב ַא רָאֿפ ךָאנ טמוק ץעגרע ,ןסָאש-ןסקיּב ןוֿפ סָאכע ",וַאה ,זַאה

 ַאּבנער ןַאּפ םוצ ןגירקוצ ךיז זומ יז רעּבָא ,סַאג ןיא ןַײז וצ טציא תעגושמ

 .טעּפש וצ זיא'ס רעדייא

 ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא עדלָאג *"ענימג; רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא ַאּבנער

 .ךעלקנעּב ערעייז ןוֿפ ןריר וצ ךיז טַאהעג ארומ ןּבָאה יז ;ןרעדנַא םוצ ןטמַאַאּב

 זיא עדלָאג .טליטשעגנַײא ךיז ןּבָאה ןעַײרעסיש יד ,ןלַאֿפעגוצ זיא טנװָא רעד

 ,םייהַא ןעגנַאגעג

 ;ָאטעג ןרעסיוא טעּברַא רעד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ** ?סעשזַאקוװּוצַאלּפ,

 ַא .טּבעלעגֿפױא ןּבָאה ןסַאג יד ,ןֿפױקרַאֿפ וצ זַײּפש לסיּבַא טכַארּבעג ןּבָאה ייז

 לטַײּב רָאּפ ַא ,לגניר-הנותח ַא רַאֿפ טיורּב ַא .שינעגניד ַא ,גנַארדעג ַא ,למוט

 זַײּפש ןטיּבעגסיוא ָאד ןּבָאה *סעשזַאקוווצַאלּפ , יד .לוויטש רָאּפ ַא רַאֿפ לֿפָאטרַאק

 םיצֿפח יד ןטיּבעגסױא רעיומ טַײז רענעי ףיוא טעּברַא רעד ַײּב ןוא ,םיצֿפח רַאֿפ

 ,זַײּפש ףיוא

 -רעטניוו רעַײנ ַאס, ןטעּבעג ךיז ױרֿפ ַא טָאה *,ןצרַאה ןיא טָאג טָאה;

 ?,לטיורּב עצנַאג סָאד רימ טיג ,ןטלַאּפ

 ןטכענ .ענעשעק ןיא טשינ םיא ּבָאה'כ רעּבָא ,ןצרַאה ןיא טָאג ּבָאה'כ,

 יד ןעמונעגוצ רימ ןעמ טָאה ירֿפרעדניא .ןגעוו עדייּב ןכַאװ עטכעלש ןעוועג

 ַא טליװ ץע .גרָאּב ףיוא טֿפױקעג ּבָאה'כ סָאװ זַײּפש יד טנוװָא ןיא ןוא הרוחס

 *? טיורּב ּבלַאה

 סָאװ ןרעוװ ריווועג ןֿפָאלעג זיא ןעמ : רעסערג ןרָאװעג זיא גנַארדעג רעד

 .טַארנדוי רעד : ָאטעג רעד ןיא גנוטלַאװרַאֿפ-הליהק יד -- "ענימג, *

 -סטעּברַא ןא וצ ןרָאװעג טריֿפעגסױרַא גָאט ןדעי ןענעז סָאװ ןדִיי -- "סעשזַאקװּוצַאלּפ , **

 .ָאטעג ןרעסיוא ץַאלּפ
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 עד ליוו

 עדלָאג .שינעטלעהַאּב ַײנ ַא ןכוז ןֿפָאלעג זיא ןעמ .עטנעָאנ טימ ןעשעג זיא'ס

 יז ,געוו ןטימ ןיא ןעגנַאגעג יז זיא ,רַאוטָארט ןוֿפ ןרָאװעג טּפוטשעגּפָארַא זיא

 "הדע "ודע ?ןעיש רַאֿפ ןוַײװַאּב ןענָאק ךיז יז טעװ יו .םיהַא ןעגנַאגעג זיא

 .עיצקעלעס רעד ןוֿפ ָאכע ןַא יו ריא וצ ןעמוקעגקירוצ טציא סע זיא "יוד;

 םוצ טרעהעגוצ רָאנ ךיז טָאה יז לַײװ ןענייו ןעלהנח טרעהעג טשינ טָאה יז

 :ןֿפורעג ןוא ןגירשעג רעכיז טָאה יז ,טנייוװעג רעכיז טָאה עלהנח .שטַײד

 ןעגנַאגרעד טשינ רעִירֿפ זיא סָאװ ןייוועג סעלהנח טציא טרעה יז 7! וילעמַאמ,

 ? סנַײמ עלהֿפוע וטסיּב ּוװ .עטגָאיעג רעטנזיוט ןשיווצ עלעציּפ ַא ,דניק ַא .ריא וצ

 ?וטסוט סָאװ

 ןֿפױא עלהנח טַײרש ?,ילעמַאמ, !עמַאמ ריא טֿפור יז ?טוט יז סָאװ

 טעװ יז ?ןעװעטַאר טשינ זַא ןוא .ָאד סע טרעה יז ןוא */ײץַאלּפ"גַאלשמוא;

 טשינרָאג זיא'ס :ןגָאז טעוװ יז .ןסיש ,ןגָאי טע'מ ןעוו ךיז וצ דניק סָאד ןעילוט

 ,ילעמַאמ רעד םורַא ךעלטנעה יד טסעֿפ טלַאה ,עלהנח

 ,גנַארדעג םעד ןיא טלניורטשעג ךיז טָאה יז ,ןֿפױל ןעמונעג טָאה עדלָאג

 ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא'ס .ןֿפָאלעג רעטַײװ ןוא ,ךיז טלעטשעגֿפױא ,ןלַאֿפעג

 ןטנַאיצילָאּפ עשידַיי ייווצ .סַאג עקידייל ַא .רעלענש ןֿפָאלעג זיא יז .גנַארדעג ןייק

 סָאװ, ,ייז ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא טשינ רעִיש זיא יז .ןעמוקעג ןגעקַא ריא ןענעז

 טָאה יז ןגירשעגסיוא ריא וצ טנַאיצילַָאּפ ַא טָאה 7? קנע טגָאי עמ ,ץע טֿפױל

 -סױרַא םיוק יז טָאה *,גַאלשמוא םוצ/, .רעטַײװ ןֿפָאלעג זיא ןוא ןטימעגסיוא םיא

 ןלעוװ ייז טַאהעג ארומ טָאה יז ,רעױטדָאטעג םוצ ןֿפָאלעגנָא זיא יז ןעוו ,טעכעדעג

 ךָאנ ךיז ןָאק יז ןעוו ןֿפױל וצ טשינ טַאהעג ארומ טָאה יז ;טֿפױל יז לַײװ ןסיש

 -ַאטעג ןוֿפ טריֿפעג יז טָאה טנַאיצילַאּפ רעשיליוּפ ַא .קירוצ ןייג ןוא ןעיירדסיוא

 ךיז ןוא טנֿפעעג ךיז טָאה רעיוט רענרעזַײא ןַא .ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ רעיוט

 ןוֿפ עּבלָאק רעד טימ ןָאטעג ּפוטש ַא יז טָאה קַאנוי ַא .ריא רעטניה טקַאהרַאֿפ

 ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא ןוא טכיװעגכַײלג סָאד טּפַאכרעד םיוק טָאה יז .סקיּב ןַײז

 .ןינֹּב םעד

 שירעּבַײװ ַא .קָאטש ֹוצ קָאטש ןוֿפ ,בוטש וצ ּבוטש ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא עדלָאג

 ןייק רעּבָא ,טולּב עשזולַאק ַא ןיא לכיש שירעדניק ַא ,קַאז-תילט ַא ,לכיטּפָאק

 טכידעג זיא טֿפול יד רָאנ ,קעװַא ןיוש זיא טרָאּפסנַארט רעד .שֿפנ רעקידעּבעל

 ,ָאטשינ רעמ ןענעז סָאװ יד ןוֿפ ןעיירשעג יד ןעגנעה ןּבילּבעג ָאד ןטלָאװ סע יו

 ריא ןוֿפ לרעמעק סעדעי ,דילג רעדעי יװ ,טנייוועג ןוא טנייוועג טָאה יז

 .ןרערט יד טימ ןעמַאזוצ סױרַא זיא תויח סָאד .ןרערט טימ ןסָאגעג טלָאװ טיוה

 'גאלשמוא , םוצ ןרָאװעג טריֿפעגקעװא ןענעז סעיצקעלעס יד ַײּב טּפַאכעג ןדיי עלא *
 .עקנילבערט ןייק ןקישוצקעװַא סענָאגאװ ןיא ןבירטעגנַײרא ייז ןּבָאה ןשטַײד יד ּוװ "ץַאלּפ
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 יװ -- קנַאדעג רעד .טירט ענעדנּוװשרַאֿפ ןוֿפ ָאכע ןַא יו רָאנ --- קיטייוו רעד

 ךָאנ ךיז טָאה סעּפע .םערוטש ןכָאנ טליטשעגנַײא ךַײט ַא ףיוא גרַאוװכורּב

 יװ םעדכָאנ לימטניוו ַא ןוֿפ לגילֿפ יד יוװ ,ץרעניא ןוֿפ רָאנ ,ףוג ריא ןיא טגעוװַאּב

 ,סיוא ,ליטש .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טניוו רע

 ;,, |-,,,/,  לי ,ל- לי... י.י ניי יג{, לא יי א ,. ,יי ...., ....,, 

 םעצולּפ זיא ןסיורד רעד .ףָאלש ַא ןוֿפ יװ טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה עדלָאג

 ןכָארּבעגסױא טָאה יײרעסיש ַא ,ּפערט יד ףיוא ףיולעג ַא .יירשעג טימ ןרָאװעג לוֿפ

 ,טנֿפעעג ךיז ןּבָאה ןריט יד ,טרעטיצעג ןּבָאה רעטצנעֿפ יד ,טנַאװ טַײז רענעי ןוֿפ

 סעדַאקָאלּב ןייק ָאטשינ ?טכַאנ ןטימניא ?טציא .טלַארּפעגנַײרַא ןּבָאה ןשטנעמ

 ,טכַאנַײּב

 ,טרעהעג יז טָאה *,עשרַאװ רעסיוא ןוֿפ ָאטעג ַא? .ךַאװ ןרָאװעג זיא עדלָאג

 סע טָאה רע .טגָאזעג ריא ןבענ ץעמע טָאה *,ןענָאגַאװ ןַײז ןלעוו גָאטרַאֿפ ,

 טּפוטשעג ךיז טָאה ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא עדלָאג .טנַאיצילָאּפ ַא ןוֿפ טרעהעג

 לױק ַא ןליוו יז, :ןטלַאהרַאֿפ יז טָאה טנַאיצילַאּפ רעשידַיי ַא .ריט רעד וצ

 *? ּפָאק ןיא

 ".ןענַאד ןוֿפ סױרַא זומ'כ,

 ",ןענָאגַאװ יד וצ רָאנ סױרַא ןעמ ןָאק ןענַאד ןוֿפ;

 "? ןענָאגַאװ ןַײז ןלעװ גָאטרַאֿפ,

 ".ןענָאגַאװ ןַײז ןלעוו גָאטרַאֿפ

 "-- ָאטעג ןיא קירוצ .ןענָאגַאװ יד ןעמוק'ס רעדייא סױרַא זומ'כ;

 *.ָאטשינ קירוצ ןייק זיא ןענַאד ןוֿפ,

 לשעה עשוהי זיא ןַאמ ןַײמ ,רעטכָאט סיֿבר רעקסנירּפ םעד ןיּב'כ ,עינַאּפ ,

 ".רעּבַײרש רעד

 ןעצ .ךעלּפעק רָאנ ,סרעּבַײרש ןייק ,םינּבר ןייק ןַארַאֿפ טשינ ןענעז ָאד;

 ",טנזיוט ןצַײרד טנַײה .טנזיוט ףלעווצ ,גָאט ַא ּפעק טנזיוט

 ",עינַאּפ ,תונמחר טָאה,

 ",טנַײה דליוו ןענעז * !עצרַאװש' יד 1 רימ ןיא ןעד ךיז טדנעוו'ס,

 ",גניר םענעטנַאילירּב ַא ּבָאה'כ;

 .לסקַא יד טימ ןּביוהעג טָאה טנַאיצילָאּפ רעד

 ",דיילק ןיא טיײנעגנַיײא לקיטשדלָאג ַא ןוא לרעגייז ןדלָאג ַא ּבָאה'כ,

 ",ךַאװ רעקיטנַײה רעד ןוֿפ טשינ םענייק ןעקיכ

 ?,שינַאּפ ,טריּבורּפ,

 *.ּפָאק ןיא ליוק ַא ןּבעג ןוא ,לרעגייז סָאד ,טנַאילירּב םעד ןעמענוצ ןענָאק יז,

 .ןביוא עז ,סעקאנוי ,"עצראווש, *
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 עד ליוו

 "! טריּבורּפ ,ךַײא טעּב'כ ,טריּבורּפ,

 םוצ ריט יד .,קָאטש ןטסכעה ןֿפױא ןגירקֿפױרַא ךיז טנָאק ריא יצ טעז;

 ".םעדיוב םוצ ריט רעד ַײּב טרַאװ .ןסָאלשרַאֿפ זיא םעדיוּב

 ,רעכעה ןייג טזָאלעג טשינ ןוא ןטלַאהרַאֿפ יז טָאה טנַאיצילָאּפ רעטייווצ ַא

 "ןסייהעג רימ טָאה טנַאיצילָאּפ ַא .ןסייהעג רימ טָאה עמ;

 "? ןסייהעג ךַיײא טָאה סָאװ טנַאיצילָאּפ רעד ,רע טסייה יו,

 ".טנָאזעג טשינ רימ ט'רע;

 7? ּפָאק ןיא ליוק ַא טליוו ריא;

 ".ןסייהעג רימ טָאה'מ ּוװ ןייג ליוו'כ ,

 ".סעּכ ןיא רעוו'כ רעדייא ,ענעדַיי ןענַאד ןוֿפ ּפָא ךיז גָארט,

 = == =- זומ ךיא;

 "ףימ טימ טייג יז; :ןעמוקעגוצ זיא טנַאיצילָאּפ רעטשרע רעד

 טריֿפ רע ןוא ּפָארַא ןייג ךָאד ןעמ ףרַאד ןֿפױלטנַא וצ .ּפערט ,ּפערט ,ּפערט

 -רָאג ןוא ןעמענוצ ץלַא טעװ רע .םעדיוּב רערעטצניֿפ ַא .רעכעה ןוא רעכעה יז

 -- -- -- ּביוא ןעּפַארדסיױא ןגיוא יד םיא טעװ יז .ןָאט טשינ

 ".ןכַאז יד רעהַא טיג;

 7? טדערעגּפָא זיא ץלַא;

 ןַא ןביוהעגרעטנוא טָאה טנַאיצילָאּפ רעד ?,ןריטנַארַאג טשינרָאג ןָאק'כ;

 לע'כ ּביוא .רעטעּפש ןעמוקקירוצ לע'כ .רעטנורַא טכירקפ :ענַאװ טרעקעגרעּביא

 *,לעװַא ןלעװ ןענָאגַאװ יד זיּב ענַאװ רעד רעטנוא טגיל ,ןעמוק ןענָאק טשינ

 ==. י= = עינַאּפ;

 ",ןכַאז יד רעהַא רעִירֿפ טיג -- -- -- ןוא רעטנורַא טכירקע

 םעד ןּבעגעגקעװַא ץלַא ןוא דיילק ריא ןיא טענ טנערטעגֿפױא טָאה עדלָאג

 7? ריא טסייה יוװ, .טנַאיצילָאּפ

 ",רעטנורַא טכירק .קעשַאטס,

 סָאלש ַא ןעגנָאהעגנָא ןסױרדנוֿפ טָאה טנַאיצילָאּפ רעד יו טרעהעג טָאה יז

 זיא'ס ,לסקַא עריא טימ ענַאװ יד ןּבייהרעטנוא טריּבורּפ טָאה יז .ריט רעד ףיוא

 טשינ וליֿפַא טָאה יז ,תוחוּכ עלַא טגנערטשעגנָא טָאה יז .ענַאװ ערעווש ַא ןעוועג

 טעװ יז .טֿפול רעמ לסיּבַא ןעמוקוצ לָאז סע ערַאּפש ַא ןנייהוצרעטנוא ןזיוװַאּב

 .ענַאװ רעד רעטנוא ןרעוו טקיטשרעד ָאד טעוו יז ,עקנילבערט ןייק ןקיש טשינ ןעמ

 טכיירגרעד טכילגָאט יד רעדָא ,גנַאל ױזַא ןעיצ ךיז טכַאנ-רעמוז ַא ןָאק

 טשינ ךיז ןענָאק ריא ןוֿפ ערעכַײר ?ענַאװ רעד רעטנוא ערַאּפש רעד וצ טשינ

 ןֿפױקרעטנוא ןענָאק טעוװו לרעגייז קיליּב ןוא לטנַאילירּב ןיילק ריא ,ןֿפױקסיױא
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 שטָאכ טלָאװ יז בוא *? סעטנעמ עשיניַארקוא ןוא עשיליוּפ ,עשידַיי עלַא יד

 ,טונימ רעטצעל רעד זיּב דניק ריא טימ ןַײז וצ טַאהעג היכז יד

 ףיוא טסילש עמ ? ףוס ריא רעדָא ,גנוטער ריא סע זיא .ּפערט יד ףיוא טירט

 טסייה יו --- -- -- זיא ּוװ ,סױרַא טכירק יז .ענַאװ יד רעטנוא טנייה עמ ,ריט יד

 טקנעדעג יז ןוא ָאטשינ זיא גנוריצ סָאד ריא ַײב ןעמונעג טָאה סָאװ רעד ? רע

 סָאװ ןַאּפ רעד זיא ּוו; -- -- -- יז ןעמוקעג ןענעז ייז .טסייה רע יו טשינ

 7? טכַארּבעג ָאד ךימ טָאה

 ".רעטצנעֿפ םוצ טמוק .ָאד זיא רע ,ָאד זיא רע;

 -גבענרעד ןיא רעטצנעֿפ ַא וצ טערּב ַא ןֿפרָאװעגרעּבירַא זיא רעטצנעֿפ ןוֿפ

 ַאזַא רעּביא טערּב לָאמש ַא ףיוא רעּבירַא יז טעװ יװ .ןינּב-לָאטיּפש ןקיד

 .טייקלקנוט רעד ןיא טערּב סָאד םיוק טעז עמ ?טייקכיוה

 ".רעטצנעֿפ ןקידרעּביאנגעק םוצ ךַײלג רָאנ ּפָארַא טשינ יז ןקוק;

 .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה עדלָאג

 .טכיװעגכַײלג טימ ,טסַײרד .ןרעוו טקרַאטשרַאֿפ דלַאּב ןלעוו ןכַאװ יד ,לענש;

 *,טירט ַײרד ַא רָאנ זיא'ס

 .טרעווילגרַאֿפ יו ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עדלָאג

 *,ןענָאגַאװ ןעמוק דלַאּב ןלעוו'ס .געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד;,

 ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה יז .טערּב םוצ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה עדלָאג

 ,טערּב טַײז רענעי ףיוא ןיוש סמערָא סנצעמע ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא

 ילָאּפ ןטשרע םעד טנעקרעד טָאה יז .ןגירשעגסיוא יז טָאה *! קעשַאטס,

 .ןעמָאנ ןַײז טנָאמרעד ךיז ךיוא ןוא טנַאיצ

 ּפערט יד רעּביא ּפָארַא ןריֿפ ןעמונעג יז ןוא טנרָאװעג יז רע טָאה *.ַאששש;

 ,לָאטיּפש ןקידנֿפָאלש ןוֿפ

 ביוא ,ןכירקרעּבירַא ריא ןֿפלעה ןוא רעיומ רעד וצ זיּב ןריֿפ רָאנ יז ןָאק רע

 רעד ףיוא זיּב ץַאלּפ ןקידייל םעד רעּבירַא ןכַײלש וצ ךיז ןעגנולעג ריא טעוו'ס

 .טעװעטַארעג ןַײז יז טעװ ,סַאג-יקוװַאטס טַײז רערעדנַא

 לקיטש ַא .טנַאװ טַײז רערעדנַא רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עדלָאג

 יּפָארַא ךיז טָאה יז ,סיֿפ עריא רעטנוא טלשירקעצ ךיז גזַארּבעג טימ טָאה זָאלג

 .געוַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג ןוא דרע רעד וצ טזָאלעג

 טָאה עדלָאג .ןסלער עטַײװ ףיוא רעדערדזַאּב ןוֿפ ןּפַאלק סָאד רָאנ .ליטש

 ַא ןוֿפ ףַײֿפ ַא .סַאג טַײז רערעדנַא רעד וצ ךיוּב ןֿפױא ןרַאש ןעמונעג ךיז

 ,ּבַײל ריא טזיּפשעגכרודַא טלָאװ סע יװ ןָאטעג לסיירט ַא יז טָאה וויטָאמָאקָאל

 טימ טרענודעצ ךיז טָאה סָאש רעד .טייקליטש יד ןטינשעגכרודַא טָאה סָאש ַא

 ןוא עלַײװ ַא טרַאװעג טָאה עדלָאג .ןרָאװעג ליטש רעדיוװ זיא'ס ןוא סָאכע

 ,טנַאיצילָאּפ רַאֿפ ןעמָאנוצ ָאטעג -- "עטנעמ , *
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 ןוא רעיוט ַא וצ ךיז טקורעגוצ ,רַאוטָארט ןֿפױא ףױרַא .רעטַײװ ןזיױוּפ ןעמונעג

 ,טנַאװ רעד וצ טקירדעגוצ ףוג ריא ,ןּבױהעגֿפױרַא ךיז ךעלעמַאּפ

 -ַָאטעג יד רעּבירַא עקַאט זיא יז .ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג זיא רעיוט-זיוה סָאד

 רעשטַײד רעד טימ רעױט-ָאטעג סָאד ,ןגָאט ןעמענ דלַאּב טעװ סע רעּבָא ,טנַאװ

 יז ןלעוװ ןרַאדנַאשז יד .טענַאד ןוֿפ טירט טרעדנוה עכעלטע רָאנ ןַײז זומ ךַאװ

 .רעיוט ןֿפָא ןַא ןעניֿפעג זומ יז .ןסיש ןוא ןעז

 ןגיוצעגסיוא רעדיוו ךיז טָאה יז ?ןעזרעד יז ןעמ טָאה .טירט עשירענלעז

 יו ןסיוו טשינ ןָאק יז .עטיױט ַא ָאד טגיל סע ןעניימ ייז ןלָאז ,דרע רעד ףיוא

 עשירענלעז יד יו רעכעה טעקסַאמַארט ץרַאה ריא ,ריא ןוֿפ ןענעז טירט יד טַײװ

 ,לוויטש

 ןּבייהרעטנוא טלָאװעג ןיוש ךיז טָאה יז .טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה טירט יד

 טירט יד זַא טרעהעג ָאי יז טָאה טציא .טירט טרעהרעד רעדיוװ ךיז ןּבָאה'ס ןעוו

 ,ןטיּבעג יאדווַא ךיז טָאה ךַאװ יד .ךיז ןרעטַײװרעד

 רעד !רעיוט ןֿפָא ןַא ןעניֿפעג זומ יז ?ליוק ַא ףיוא ? יז טרַאװ סָאװ ףיוא

 סָאװ ,ךיז טוט ָאד סָאװ ןגָאז וצ ריא ןעוועג קנַארק ,קעשַאטס רעד ,עטנעמ

 ? ןָאט לָאז יז

 ךָאנ רשֿפא ? קעשַאטס ?שטַײד ַא .ריא ןּבענ ןָאטעג עּפירקס ַא טָאה סעּפע

 ? ןֿפָאלטנַא דִיי ַא

 טֿפור ןוא טעּפירקס רעטצנעֿפ ןֿפָא ןַא .רעטצנעֿפ ַא טעּפירקס סָאד !וינעמַאמ

 יז רעּבָא ,ןסָאלשרַאֿפ רעכיז ןענעז ןרעיוט-זיוה עלַא .למיה ןוֿפ ןכייצ ַא יװ ,יז

 ,רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןכרוד ןכירקנַײרַא ןָאק

 ,עגָאלדָאּפ רעד וצ טלַאֿפ יז ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז יז טָאה סָאד ,זיוה'ס טשינ ,ןיינ

 ףיוא טרָאד טלסיירטעג ךיז טלָאװ יז בוא .ןעלסיירט ךיז יז געמ קינייװעניא ָאד

 ,זױה-ַאטעג ַא ןיא זיא יז -- -- -- טלָאװ רעזַײה ייווצ יד ןשיווצ טערּב םעד

 ןריר טשינ ךיז רָאט יז ,גָאט ףיוא ןיוש טיורג סע !ָאטעג ןיא קירוצ זיא יז

 ןַײז טעוו'ס ןוא טעּברַא רעד וצ ןייג ןעמענ ָאטעג ןיא טעװ עמ זיּב טענַאד ןוֿפ

 טעּברַא יז ייהעלע ;טעּברַא רעד וצ ךיוא טייג יז ייהעלע ,סָאג ןיא געוװַאּב ַא

 "עקישזד ףיוא רעױטדָאטעג ןבענ עקַאט * *גנוסַאֿפרעטרעװ, רעשטַײד רעד ןיא

 ןיא ןכַײלשנַײרַא ךיז טעװ יז .ןטרָאד טעּברַא ס'לאומש רעטעֿפ םעד ךורּב .סַאג

 ,ןטלַאהַאּב יז טעװ ךורּב ןוא ּפָאש-?גנוסַאֿפרעטרעוװק םעד

 רעמַאה א טימ יװ גנולצולּפ סע טָאה ?!גַאלשמוא םוצ ןֿפױל טעװ עִיש;

 טעוװ סַאג ןיא ןשטנעמ עטשרע יד טימ טציא עקַאט .ּפָאק ןיא ןָאטעג ץעז ַא ריא

 -שטַײד ןייק ןקיש ןוא ןריטרָאס ,ןעלמַאזוצֿפױא ּפָאש רעשטַײד א --- "גנוסַאֿפרעטרעװ, *
 .ןדִיי עטריטרָאּפעד יד ךָאנ ןּבילּבעג זיא סָאװ ץלא דנאל
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 לװַײט רעד טעװ יז .ןעלהנח טימ ןוא ריא טימ ןַײז וצ גַאלשמוא םוצ קעװַא עַיש

 עלַא ןוֿפ יז טעװ ןרַאֿפעג טנזיוט ךָאנ ןרעיול ריא ףיוא ןלָאז סע .ןעמענ טשינ

 !םיא וצ ןעשעג טעװ סָאװ ,עיש רעכַאװש רעד ,עיש רעּבָא .םולשּב סױרַא

 -רעּביא עיש טעוו ,ןּבעג הצע ןַא ךיז ןָאק לסָאי ןוא לדיימ סיורג ַא ןיוש זיא ַאנענ

 ךיוא ןעמענטימ יאדװַא טעו רע-- -- -- טעװ ןוא ץַאנענ טימ ןעלסָאי ןזָאל

 רע טלַאה ?,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה רָאנ ,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה; .ן'ַאנענ ןוא ןעלסָאי

 ןֿפױל ןיוש זומ יז .סעדַאקָאלּב יד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה'ס טניז ןגָאז ןייא ןיא

 ןֿפױל ןענָאק טעװ יז .ּבוטש רעקידייל ַא וצ ןעמוקמייהַא יז טעוו טשינַא ,ןעיש וצ

 ןייק טשינ טָאה עיש .טנַאװ רעדעי ןיא ּפָאק םעד ןגָאלש ןוא טנַאװ וצ טנַאװ ןוֿפ

 ןַא רעּביא טערּב ַא ףיוא ןכירק טשינ טעװ עִיש ,ןֿפױקוצסיױא ךיז טנַאילירּב

 -- -- -- טעװ עוש .סנַאקרַאּפ רעביא ןרעטעלק טשינ ,טנורגּפָא

 ,זיוה סָאד ףיוא טסַײר עמ .טלסײרטעגֿפױא יז טָאה גזַארבעג ןוא קסַארט ַא

 ַא רָאנ ? סָאד זיא סָאװ 1 רעטצנעֿפ סָאד ןסירעגסױרַא טניוו רעד טָאה ? סָאװ יצ

 ?למוט ַאזַא ןכַאמ טניוו ןוֿפ ןגָארטעג ריּפַאּפ קיטש ַא ןָאק יװ  ריּפַאּפ קיטש

 ,ןעמעננעמַאזוצ ךיז זומ יז -- -- -- טָאה יז ? רעִירֿפ טכַארטעג יז טָאה סָאװ

 ?עגושמ ןיוש יז זיא רשֿפא ןוא .ןעניז ןוֿפ ּפָארַא יז טעװ טשינ זַא

 -ַאמ; ףור סעלהנח טליטשעגנַײא טלָאוװ'ס ּביוא טוג ןעוועג טלָאװ תעגושמ

 ַארַאֿפ סָאװ ןוא .ןרעיוא עריא ןיא ןכליהּפָא ףיוא טשינ טרעה סָאװ "וילעמ

 !ןַײז טשינ ךיוא ןיוש טעװ עִיש זיּב ןטרַאװ ןוא ןגיל וצ ָאד סע זיא תעגושמ

 עדייּב טימ ןֿפײלש יד טקירדעג .ּפָאק םעד ןטלַאהעגוצ ךיז טָאה עדלָאג

 רעטנוא ןוֿפ ןעקנוֿפ יו .קלָאט ַא וצ ןעקנַאדעג עריא ןשטעװקוצנעמַאזוצ טנעה

 עלַא ןיא ןעגנורּפשעג ןעקנַאדעג עריא ןענעז ןזַײא סייה ַא ףיוא רעמַאה ַא

 טעקַאנ ןַײד :ּפָאק ריא רעּביא טּפַאלקעג סע טָאה רעמַאה ַא טימ יװ ,ןטַײז

 עלַא זיּב ןגיל ָאד טסעוװ וד .רעדניק יד יװ רעמ ,עיש יװ רעמ ריד וצ זיא ןּבעל

 .לעֿפ ןַײד ןעװעטַאר ןײגמײהַא ךָאנרעד טשרע ,קעװַא ןלעוו

 םעד ןטלַאהוצוצ ןֿפײלש יד ףיוא טנעה יד רעטסעֿפ טקירדעג טָאה עדלָאג

 .סַאג ןיא געװַאּב ַא ןַײז טעוו'ס זיּב ןײגסױרַא טשינ :קנַאדעג ןרָאלק ןקיצנייא

 טַײז רענעי ףיוא .טנַאװ טַײז רענעי ףיוא ןכָארּבעגסױא טָאה יײרעסיש ַא

 ןייא -- ץַאלּפ-גַאלשמוא רעד .ליּבעג סטניה ,תוללי ,ןעיירשעג :רעױמדָאטעג

 ןיא ָאד טגיל ענייא יז רָאנ ,ןענָאגַאװ יד ןיא יאדװַא טּבַײרט עמ .יירשעג סיורג

 םעד ןיא רעֿפיט טלױנקעגנַײרַא ךיז טָאה יז .טעװעטַארעג --- זיוה ליטש קידייל ַא

 -גַאלשמוא ןֿפױא ןרָאװעג ליטש זיא סע .געװַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג ןוא לקניוו

 ןזַײא ףיוא ןזַײא ןוֿפ קסַארטעג ַא .ןָאטעג ףַײֿפ ַא טָאה וויטָאמָאקָאל ַא .ץַאלּפ

 -סיוא טָאה עדלָאג .טַײװ רעד ןיא טרעלָאקעגקעװַא ךיז ןוא טכליהעצ ךיז טָאה

 ַא .רעהעג סָאד טגנערטשעגנָא ןוא ןקור םעד טכַײלגעגסױא ,סיֿפ יד ןגיוצעג
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 ,ןטסָאּפ ךַאװ םוצ ןעמוקעג זיא *עקוװצַאלּפ ַא .רעױט-ָאטעג םַײּב רעדורעג

 .טעּברַא רעד וצ ןײגוצסױרַא

 רענייק ? םייהַא יז טֿפױל סָאװ .ןעגנַאלק ןּביז ןעגנולקעגסיוא טָאה רעגייז ַא

 רעד ַײּב ןַײז ןיוש ןעמ ףרַאד רעגײזַא ןּביז ,םייה רעד ןיא ָאטשינ ןיוש זיא

 ַא לעיציֿפָא טנַײה ןיוש זיא ַאנענ ,טסָאּפ רעד וצ ןָאט ףיול ַא זומ יז ,טעּברַא

 ןבָאה ייז זַא !םלוע-לשיונוּביר -- -- -- לסָאי ןוא ,טסָאּפ רעד ןוֿפ עטמַאַאּב

 ,טסָאּפ-ָאטעג רעד ןיא טכוזעג רעכיז ייז ןּנָאה ,ןצלוש יב עיזיווער ַא טכַאמעג

 ןוא גַאלשמוא םוצ טריֿפעג ןעלסָאי ןעמ טָאה ןעװעטַאר ךיז ןֿפָאלעג זיא יז ןעוו

 ךס ַא ,ריא ןוֿפ רעקרַאטש זיא עיש רעכַאװש רעד .םיא טימ קעװַא זיא עיש

 ...רעקרַאטש

 -סטעּברַא עטסעּב יד .,ּפָאש ןיא ןצלוש ַייּב ןַײז ןיוש יז ףרַאד ןּביז ? ןּביז

 ,ּפָאש ןיא ךיז ַײּב ןַײז טשינ טצוו יז ּביוא ןעװעטַאר טשינ יז טעװ עטרַאק

 טָאה ּפָאש סצלוש ןוֿפ רעיוט רעד ,ןסַאג עקידייל רעּביא ןֿפָאלעג זיא עדלָאג

 טָאה לסילש ַא .רעיוט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה יז ,זָאנ ריא רַאֿפ ןסָאלשעג ךיז

 -קרעווא ַא ,ערַאּפש ַא רָאנ טנעלענּפָא ךיז טָאה רעיוט רעד .טיירדעגרעּביא ךיז

 ןזיוועג טָאה עדלָאג .שיסור רעדָא שיניַארקוא ףיוא ןגירשעג סעּפע טָאה *+ "ץוש

 ןַײרַא טזָאל ,ינַאכָאק עינַאּפ ןַײרַא טזָאלק :ןטעּבעג ךיז ןוא עטרַאקסטעּברַא ריא

 םעד טנֿפעעג רעּבָא טרעזייבעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ץושקרעוו רעד *,ןַאּפ רעּביל

 .רעיוט

 "רעד ךיז ןּבָאה ּפָאש סצלוש ןוֿפ עטריקַארּבסיױא יד טימ סנגָאװ יד ןעוו

 ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא טנַאיצילָאּפ רעשידִיי ַא זיא ,רעױטרָאטעג םוצ טרעטנענ

 עלעדיימ ַא ןֿפרָאװעגרעדינַא ,?גנוסַאֿפרעטרעװ; רַאֿפ ּפָאש םעד ןוֿפ ריט רעד

 טסייה יו, 1 וטסייה יו, *1וטסיּב רעווק .סנגָאװ יד וצ ןֿפָאלעגקירוצ זיא ןוא

 ,זיא יז רע ןסיוורעד ךיז דניק םעד ןוֿפ טריּבורּפ ןעמ טָאה *1ישעטַאט ןַײד

 טָאה יז ,ןסָאלשרַאֿפ לכלַײמ ריא ,ץיה רעסיורג ןיא יו טרעטיצעג טָאה דניק סָאד

 .ןָאטעג ץכערק ןייק טשינ וליֿפַא ,טרָאװ ַא טרעֿפטנעעג טשינ

 טעװ ןעװעטַאר וצ יז ןּבעל ןַײז טלעטשעגנַײא טָאה טנַאיצילָאּפ רעד זַא

 ,קנַאש ַא ןיא טצעזעגנַײרַא לַײװרעד יז טָאה עמ .ריא ךָאנ ןעמוק רעכיז רע

 טָאה רע .גַאלשמוא ןוֿפ געוו ןַײז ףיוא ןעמוקעגקירוצ זיא טנַאיצילָאּפ רעד

 ,זיא יז רעוו טגָאזעג טָאה רע .ןענייוו יז טעוו רעמָאט ,לטימ-ףָאלש ַא טכַארּבעג

 -סטעברַא ןשטַײד ַא ףיוא ןרָאװעג טריֿפעגסױרַא זיא סָאװ ןדִיי עּפורג א --- אקװוצַאלּפ *
 ,טעּברַא רעד ךָאנ ןרָאװעג טכַארּבעגקירוצ ןוא ָאטעג ןרעסיוא ץַאלּפ

 ,ײצילָאּפ-ּפָאש עשירעטילימיּבלַאה -- "ץושקרעװא **
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 טָאה'מ ?.ןיזוק ַא סריא ךָאד טעּברַא ָאד ?לקינייא סיֿבר רעקסנירּפ םעד;

 ".עלעדיימ עטסגנַיי ס'לשעה עִיש ,עלהנח זיא סָאד ,ָאיק .גרעּבנזיג ךורּב טכוזעגּפָא

 ךיז טָאה רע .סעגַארֿפ ענַײז ףיוא טרעֿפטנעעג טשינ םיא ךיוא טָאה עלהנח

 טשינ טָאה עלהנח ."לרעקוצ; עלעג סָאד ןעגנילשּפָארַא שטָאכ לָאז יז ןטעּבעג

 טֿפרַאדַאּב טשינ יז ןעמ טָאה ,טנייוועג טשינ יז טָאה לַײװרעד .ליומ סָאד טנֿפעעג

 טָאה ךורּב .קנַאש רעד ןיא טצעזעגנַײרַא קירוצ ןעלהנח טָאה עמ .ןֿפעלשנַײא

 ַא וליֿפַא .טיור ,ןסירעגֿפױא ןגיוא עריא .דניק םוצ קוק ַא טּפַאכעג לָאמעלַא

 ,ליומ טלגיזרַאֿפ ריא ןיא ןגירקנַײרַא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה רעסַאװ ןּפָארט

 ַא ןיא ןוא ּפָאש ןַײז ןוֿפ ןעלהנח טלגומשעגסיורַא ךורּב טָאה טנװָא ןיא

 יד זיא ווו; :סעגַארֿפ טימ ןלַאֿפַאּב יז ןענעז עלַא ,םייהַא טכַארּבעג יז קַאזקור

 ןרָאװעג ןענעז ןגיוא סעלהנח *!?ישעמַאמ רעד וצ ןעשעג זיא סָאװ ?ישעמַאמ

 -עגוצ טָאה'מ ,ָאטשינ זיא ישעמַאמ יד; .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יז ,רעטיור ךָאנ

 ,ןקורט ןּבילּבעג ןענעז ןגיוא סעלהנח .טעּפילכעג ַאנענ טָאה ?,ישעמַאמ יד ןעמונ

 ,טלגיזרַאֿפ ליומ ריא

 יז ןוא קַאזקור םעד ןיא ןעלהנח טגײלעגנַײרַא קירוצ עַיש טָאה סנגרָאמוצ

 ,קַאזקור םעד ןיא ליטש ןעוועג זיא עלהנח .ץַאלּפ-סטעּברַא ןַײז וצ ןגָארטעג

 -לעהַאּב ריא ןיא טכַארּבעג רעטעּפש טָאה עיש ,ןָאטעג לּפַאצ ַא טשינ וליֿפַא

 ריא טקערטשעגסיוא טשינ טָאה יז .דַאלָאמרַאמ טימ טיורב לקיטש ַא שינעט

 וצ טּפוטשעג סע טָאה עיש ןעוו ןייצ יד טקַאהרַאֿפ טָאה יז ,טיורּב םוצ טנַאה

 ,ליומ ריא

 טכַארּבעג יז טנוװָא ןיא טָאה עיש ןעו טמוטשעג ץלַא ךָאנ טָאה עלהנח

 טָאה יז .טיורּב לקיטש ַא טגנַאלרעד רעדיו רע טָאה ?,עלהנח סע; .םײהַא

 .ןגיוושעג

 ןגיוא סעלהנח .ןטעּבעג ךיז עֵיֹׂש טָאה *,סיּב ןייא שטָאכ ,רָאנ סיּב ןייא,

 ףרָאװ ַא ךיז טָאה עִיש .ןעזעג טשינ םיא טלָאװ יז יװ רַאטש ןּבילּבעג ןענעז

 .ןייועג ַא טימ דרע רעד ףיוא ןָאטעג

 אנענ טָאה ?,טיורּב סָאד םענ ?ישעטַאט םוצ ןָאטעג טסָאה סָאװ טסעז

 .ןעלהנח רעּביא ןגירשעג

 ךיז לסָאי טָאה "ןקערשרעד רעמ ךָאנ ךיז טעוװ יז ,ישעטַאט ףיוא רעה;

 ,ןטַאט םַײּב ןטעּבעג

 ,יירשעג ַא טימ ןסירעגֿפױא םעצולּפ ךיז ליומ סעלהנח טָאה ?!ישעמַאמ ,

 ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה יז ,טרעווילגרַאֿפ יו ריט ןיא ןענַאטשעג עגר ַא זיא עדלָאג

 ןעַײרש טרעהעגֿפױא טשינ טָאה עלהנח .סמערָא עריא ןיא דניק סָאד טּפַאכעג ןוא

 .לטימ-ףָאלש ַא טצירּפשעגנַײא ריא טָאה רָאטקָאד ַא זיּב
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 עד ליוו

 זז

 עיצקעלעס

 ריא ןוֿפ םערָא ןטכער םעד םורַא רעגניֿפ עריא טֿפמַארקעג טָאה עדלָאג

 יד טימ טנַאה רעקניל רעד ןוֿפ רעגניֿפ ענַײז טרעמַאלקרַאֿפ טָאה עַיש .ןַאמ

 רעד ףיוא טרַאװעג טָאה עמ .ַאנענ רעטכָאט רעקירָאי-ןצכעז רעייז ןוֿפ רעגניֿפ

 ,עלהנח ןוא לסָאי ןטלַאהַאּב ןגעלעג ןענעז עניציֿפָא רעקניל רעד ןיא .עיצקעלעס

 וצ ןעשעג סעּפע ,הלילח ,לָאז'ס ןזָאלרעד טשינ טעװ רעטשרעּביױא רעד ,ןיינ

 סָאװ לקינייא ריא רַאֿפ ןעִימ ךיז טעװ ,םולשה הילע ,ישעמַאמ יד .רעדניק עריא

 ןעִימ ךיז טעװ ,ןואג רעסיורג רעד ,רעווש-רעטלע רעד ןוא .ןעמָאנ ריא טגָארט

 ןגױצרַאֿפ ךיז ןּבָאה ןּפיל סעדלָאג ,ןעמָאנ ןַײז טגָארט סָאװ לקינייא-רוא ןַײז רַאֿפ

 א ןיא טלרינשרַאֿפ ןעוועג קידנעטש ןענעז סָאװ עמַאמ ריא ןוֿפ ןּפיל יד יו

 טעּב-ןטיוט ןֿפױא ןגעלעג ןיוש טסיּב וד !ישעמַאמ ,ישעמַאמ ,ישעמַאמ,, .הליֿפּת

 ךיא ןבעגעג קיטכַא ּפָארַא טעּב ןוֿפ טסָאה וד .ןעלהנח ןגָארטעג בָאה'כ ןעוו

 ןריובעג זיא דניק'ס .דניק טנוזעג ַא ןרעוו ןריוּבעג לָאז'ס ,ןטיהּפָא ךיז לָאז

 ןַײא סַײר ,ּפָא סע טיה .ןעמָאנ ןקיליײה ןַײד ןעמונעגרעּביא ןוא טנוזעג ןרָאװעג

 ענַײמ וצ ןָאט סעּפע ,הלילח ,ןלָאז ייז טשינ זָאלרעד ןוא ,ישעמַאמ ,ןטלעוו

 עֵיש לקינייא ןַײד .הרוּת ןַײד ןוֿפ תוכז ןיא ,ףסוי עדייז ,וד ןוא .ךעלעּבלעוװש

 ,טַאהעג ביל ױזַא םיא טסָאה וד .טיֿבתּכ ענַײד ןּבַײרשרעּביא ריד רַאֿפ טגעלֿפ

 ,טנוזעג ןיא ךַאװש זיא עַיש סָאװ ןגרָאז טשינ ךיז לָאזכ טגָאזעג רימ טסָאה וד

 ףיול ,ישעדייז ,ךיז ימ .םיא טימ ןעמַאזוצ םימי-תכירַא טגָאזעגוצ רימ טסָאה

 רעדניק ענַײד רַאֿפ ןלעטשנַײא ךיז ןּבירשעג טסָאה סָאװ םירֿפס יד ןלָאז !ןטעּב

 טשינ לָאז טייקנייש ריא .לדנענעג לקינייא-רוא ןַײד רַאֿפ .רעדניק-סדניק ןוא

 ףיוא ןסָאגעגסיױא טגיל סָאװ טייקלדייא ןַײד ןוֿפ ןח רעד .ןגיוא ערעייז ןיא ןלַאֿפ

 ",הלילח ,ןטכעלש םוצ טשינ ןוא ןטוג םוצ ןײטשַײּב ריא לָאז םינּפ ריא

 עקַאט .עטמַאַאּב-טסָאּפ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז סלשעה יד

 ןלײטּפָא עלַא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז םינינּב-טסָאּפ יד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא

 ןיא ןטלַאהעג טָאה רעדעי .תוחּפשמ ערעייז ןוא עטמַאַאּב יד טימ טַארנעדוי ןוֿפ

 ןבַײלּב וצ טכער יד ןּבעג טֿפרַאדַאּב םיא טָאה סָאװ עטרַאקסטעּברַא ןַײז טנַאה

 ,ָאטעג ןיא

 ןוֿפ "לסעק; ַא ןיא ןסָאלשעגּפָא ןעועג ןענעז ָאטעג ןוֿפ ןדִיי עטצעל יד

 ןוֿפ ןטינשעגּפָא ןרָאװעג זיא טסָאפ-ָאטעג רעד םורַא ץַאלּפ רעד .ןסָאג עכעלטע

 -ָאטױא ,טקערטשעגסיוא ןסקיּב .רעטילימ טימ טלגנירעגמורַא ןוא "לסעק; םעד

 ,ןסיש םוצ טיירג ןטַאמ

 ןענַאטשעג זיא ,רעטצלענעדוי רעד ,םיוּבנעטכיל ןַאּפ רעטיירּב רעצרוק רעד
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 ןענַאטשעג זיא טשריֿפ ןַאּפ רעכעלגעוװַאּב רעד וליֿפַא .טרָא םוצ ןסקַאװעגוצ יו

 ןקילּב יד ןֿפערט וצ טכוזעג ןוא טָארנעדוי ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןשיווצ

 .טנעקעג םיא ןּבָאה סָאװ ןשטַײד ןוֿפ

 עטקערטשעגסיוא טימ סעקַאנוי .ןסָאשעגסיוא ןּבָאה ןסקיּב עלַא .ףַײֿפ ַא

 רעיוט םעד ןיא .ענעטלַאהַאּב ןכוז םינינּב-טסָאּפ יד ןיא ןַײרַא ןענעז ןטַאמָאטיױא

 ,םיגורה ןריֿפוצקעװַא ןגָאװ ַא טרַאװעג טָאה ןינּב-טּפיױה םעד ןוֿפ

 םעד ףיוא קערש טימ טקוקעג טָאה םיוּבנעטכיל .םינינב יד ןיא ןעַײרעסיש

 -מרוטשרעּביוא טעװ סָאװ ?םינינּב-טַארנעדוי יד ןיא ענעטלַאהַאּב .טשריֿפ ןַאּפ

 ןעלסקַא יד טימ ןּביוהעג טָאה טשריֿפ ןַאּפ רעד .םעד וצ ןגָאז דנַארּב רעריֿפ

 ?ןָאט טנָאקעג רע טָאה ךָאנ סָאװ .טיהעג ,טנרָאװעג ,טגָאזעגנָא טָאה רע

 ןעגנָאהעג םיוק טָאה עדלָאג .עניציֿפָא רעקניל רעד ןיא ןסָאשעג טָאה עמ

 טָאה *,ךעלעּבלעװש יד ,ישעמַאמ ,וילעמַאמ ,ילעמַאמ, .םערָא סנַאמ ריא ףיוא

 ערַאד ענַײז ףיוא ףַײטש ןענַאטשעג זיא עיש .,ןּפיל עריא ףיוא טרעטיצעג סע

 ױזַא ןגיוא יד .רעירֿפ ןעוו ןטלעז יװ טכַײלגעגסױא ןעלסקַא עלָאמש יד ,סיֿפ

 -עגנָא טָאה רע *1 ןזָאל טשינ טעװ רע; .ןלירּב ענַײז יו קיזָאלג ןוא טֿפַײטשרַאֿפ

 ,ַאנעג :טסורּב ענעלַאֿפעגנַײא ןַײז טּפטשעגסױרַא ,ןעגנול עכַאװש ענַײז ןזָאלּב

 ףיא טנַאה ןייק ןגיל טשינ טעװ רענייק .עטַאט ַא זיא רע !ַאנענ עקיטכיל

 !ַאנענ ןַײז

 ןַײרַא ןענעז ךעלטעּב גָארט עקידייל טימ ןעלטיה-*"טרעקניּפ, ןיא ןעגנוי

 ךיז ךָאנ טזָאלעג ןוא ךעלטעּב עלוֿפ ןגָארטעגסױרַא ןּבָאה ייז .רעזַײה יד ןיא

 ,טולּב ךַאילש ַא

 זיא'ס .ןטֿפול רעד ןיא ןסָאשעגסיוא טָאה דנַארּב .ןעייר יד ןיא רעדורעג ַא

 ךיז טָאה ןַאמ ַא .יירשעג ַא טימ רעיוט םוצ ןֿפָאלעג זיא ױרֿפ ַא .ןרָאװעג ליטש

 -קירוצ טשינ רעמ זיא ױרֿפ יד .דרע רעד ףיוא ןגיל ןּבילּבעג ןוא טשטילגעגּפָארַא

 ןלָאז ןשטַײד יד טקורעגנעמַאזצ ךיז ןּבָאה ייר רעד ןיא ןשטנעמ יד .ןעמוקעג

 טזָאלרַאֿפ טָאה ןגָאװ-םיתמ רעד .דרע רעד ףיוא ןטשלחרַאֿפ םעד ןעז טשינ

 ,טייקליטש עטיוט ַא ןעייר יד ןיא .רעיוט םעד

 עניציֿפָא רעקניל רעד ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא טָאה'מ סָאװ ךעלטעּב יד ףיוא

 טציא ןּבָאה ןּפיל סעדלָאג ,לסָאי טשינ ןוא עלהנח טשינ ןעוועג טשינ ןענעז

 טימ רעדיוװ דלַאּב ןוא ; ילעמַאמ ,וילעמַאמ ,וילעמַאמ :קנַאד טימ טרעטסילֿפעג

 ןעוועג זיא םינּפ סעִיש !ןטַאט רעייז ךיוא עװעטַאר ,ישעמַאמ ,ישעמַאמ : טעּבעג

 ןלָאז ייז .םינּפ ןיא רעכעל טַאהעג טלָאװ רע יװ ,ןלַאֿפעגנַײא ןקַאּב יד ,בלעג

 .ןעיש ןריקַארּבסױא טשינ רָאנ

 ,ָארויּב היול סטרעקניּפ *
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 עד ליוו

 ױזַא טָאה רע .ןעיש רַאֿפ טעּב ,עקיטכיל וילעמַאמ ,םיא רַאֿפ טעּב ,וילעמַאמ

 סיוא םיא טעּב .םיא רַאֿפ טציא ןייוו .זדנוא ןוֿפ קעװַא טסיּב וד ןעוו טנייוועג

 !וילעמַאמ ,זדנוא רַאֿפ

 ,טשריֿפ ,םיוּבנעטכיל ,ןּביױהעגנָא ןיוש ךיז עיצקעלעס יד טָאה רעיוט ןּבענ

 ,תוחּפשמ ערעייז טימ ןעמַאװצ סטכער ףיוא רעּבירַא ןענעז רעלטַארנעדוי עלַא

 ,ןמיס רעטוג ַא

 טָאה סע .עטמַאַאּב עויטַארטסינימדַא יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה דנַארּב

 ףיוא ייר יד ןסקַאװ ןּביױהעגנָא טָאה סע .ןסָאש עכעלטע ,יירשעג ַא טרעהרעד ךיז

 .עטריקַארּבסױא יד ןטיה וצ ןעמוקעגנַײרַא ןענעז סעקַאנוי רעמ .סקניל

 ",סקניל ,סקניל; טַאניּבַאר םוצ טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה ןשטַײד יד

 ןוֿפ עלַא ןקישקעװַא ןלעװ ייז ּביוא ןוא ?סקניל ףיוא טַאניּבַאר ןוֿפ עלַא

 ? רעדניק יד טימ ןַײז טעוו סָאװ .ןקישקעװַא עלַא זדנוא טע'מ ,עֵיש; ? טסָאּפ רעד

 7? רעדניק יד ּפָארַא ָאד ןעמ טגנערּב ױזַא יו

 ,טנַאה ס'ַאנענ טרעמַאלקעג טָאה עִיש .,טנרָאװעג עלַא ןּבָאה *-ש"-ש-שיש;

 ",רימ ןּבענ ךיז טלַאה ןעשעג טשינ לָאז'ס סָאװ;

 ןענעז ןשטַײד יד ןעוו ןֿפורעגסױא רָאטקעריד-טסָאּפ רעד טָאה *,טמַא-טסָאּפ,

 .ןעמוקעגוצ

 טעמתחעג טרָאװ ןייא טימ שטַײד רעד טָאה *,סקניל; *,סקניל , *,סטכער;

 טָאה עֵיש .ןעֶיש וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה *,סטכער; .ןשטנעמ ןוֿפ לרוג םעד

 ,טנַאה ס'ַאנענ טזָאלעגּפָא טשינ

 ןוֿפ טײזעגסױרַא טנַאיצילַאּפ רעשידִיי ַא טָאה *!המהּב ,וטסייטש סָאװ;

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה עַיש ,ןייצ יד ןשיווצ

 רעד וצ ןֿפָאלעג זיא יז .ןעדלָאג וצ טגָאזעג שטַײד רעד טָאה *,סקנילע

 ףױא טקוקעג טָאה רע .טקרעמַאּב טשינ סע טָאה שטַײד רעד טַײז רעטכער

 ,טנַאה סרעטכָאט רעד ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה עִיש .ןיַאנענ

 טשינ טָאה שטַײד רעד .עטרַאקסטעּברַא ריא טקערטשעגסיוא טָאה ַאנענ

 ,לייטרוא ןַײז ןגָארטעגסױרַא רע טָאה ?,סקנילא .עטרַאק יד ןעמונעג

 א טָאה טנַאיצילָאּפ רעשידִיי רעד .סקניל ץַאנענ טּפעלשעג טָאה קַאנוי ַא

 ַא םיא ןוא טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה עדלָאג .סטכער ןעיש ןָאטעג פוטש

 .ךיז וצ ןָאטעג ּפעלש

 עקניל יד ןגָאי ןעמונעג ןּבָאה ייז .ףיוה םעד טּבױטרַאֿפ טָאה ַײרעסיש ַא

 וצ ןָאטעג גָאז ַא עיש טָאה ",רעדניק יד ףיוא קיטכַא ביג, .ףיוה ןוֿפ סױרַא ייר

 וצ רעבירַא ןָאטעג ףיול ַא ןוא טנעה עריא ןוֿפ םערָא םעד ןסירעגסױרַא ,ןעדלָאג

 -ּפָארַא טָאה רע .ּפָאק ןַײז רעּביא ןָאטעג ילֿפ ַא טָאה ליוק ַא .ייר רעקניל רעד

 ירד רעד ןיא טמערוטשעגנַײרַא ףירגנָא ןיא סקָא ןַא יוװ ןוא ּפָאק םעד ןגיוּבעג
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ּוװ עיצקעלעס רעסיוועג ַא ןגעוו ָאטעג ןיא ןעגנַאלק ןעוועג .ץַאנענ וצ ךַײײלג

 ןוֿפ ןטערטּפָא טשינ טעװ רע .ךעלדיימ ענייש עגנוי רָאנ ןעמונעג טָאה עמ

 ,ץַאנענ ןַײז

 ןזז

 עד ליוו

 ענעכָארּבעצ ןוֿפ זָאלג .ןשטנעמ "עדליוו, ,רעזַײה *?עדליוו, ,ןסַאג * "עדליוו;

 ןעמוקעגקירוצ ןענעז טירט ענלצנייא יד .סיֿפ יד רעטנוא טעגזַארּבעג טָאה ןּבױש

 רענעסָאשעגרעטנוא ןַא .תולוקרעדיו עכעלמייהמוא טימ ןסַאג עקידייל יד ןוֿפ

 ,םענעגנָאהעג ַא ןוֿפ ּפָאק רעד יװ ּפולס םעד ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא זיא ןרעטמַאל

 טשינ ןָאק'ס ,ןייג; טיירּב רעד ןיא עסעװַאז ַא ףיוא טגיוועג ךיז טָאה ריט ַא

 ,ןּבוטש ,ןּבוטש ,ןּבוטש וצ טריֿפעג ןּבָאה ןריט ענעכָארּבעגֿפױא עטלַארּפעצ *,ןַײז

 .ּפערט רעּביא טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה סעכעבעּב ענעֿפרָאװעגקעװַא ,ענערױלרַאֿפ

 ןַא ,רעזעלג עטלשירקעצ טימ ןלירּב ,ּפָאק םענעטָארטעצ ַא טימ עקלַאיל ַא

 רעלעט ַא ןייטש ןּבילּבעג שיט ןֿפױא זיא בוטש ַא ןיא ,לכיש שידניק קיצנייא

 טרַאטשעגסױרַא טָאה לֿפעל רעד ,ּפוז רעד ףיוא ןסקַאװעגנָא זיא למיש ַא .ּפוז

 "עג טָאה רעטצנעֿפ ַא .רֿבק ןטעמתחרַאֿפ ַא ןוֿפ טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא יו

 רעטסיוו ,רעזייּב ַא רָאנ זיא'ס רעדָא ,ןעשעג עקַאט סע זיא; :טניוו ןיא טעּפירקס

 *? רךַאמשָאק

 ןוֿפ ןטינשענּפָא ןסַאג יד ,ןסַאג "עדליוו עקידייל יד ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא ןעמ

 ,םישדח ייווצ ךשמּב .ןסַאג עמיטיגעל יד וצ קירוצ ,ָאטעג ןטרענעלקרַאֿפ םעד

 ןעקװַאה סָאד ,ןסקיּב-ןישַאמ ןוֿפ ּפעטשעג סָאד העש ךָאנ העש ,גָאט ךָאנ גָאט

 טימ ןעמוקעג זיא סע .עטגָאיעג יד ןוֿפ ןעיירשעג יד ,ןעלציה עשטַײד יד ןוֿפ

 ךָאנ זיא'ס רעּבָא .סלוּפ ןוֿפ רעטַאלֿפ ןדעי טימ ,רעגייז םעד ןוֿפ קיט ןדעי

 טעיַאטרַאֿפ טגיל המוהמ ַא .טייקליטש רעקיטציא רעד ןיא המיא יד רעסערג

 .ןייצ עטקַאהרַאֿפ ןשיוצ טמעלקרַאֿפ יירשעג דליוו ַא ,טייקליטש רעד רעטנוא

 ןענעז ,סעיצקעלעס עשטַײד יד ןוֿפ ןּבילּבעג ןענעז סָאװ יד ,"עטרירטסיגערע

 ןבָאה סָאװ סעטרַאקסטעּברַא עַײנ טימ ןּפָאש יד ןיא טעּברַא רעד וצ ןעגנַאגעג

 זַא טסּוװעג טציא ןיוש טָאה עמ .ןעלּפמעטסיץַײרקנקַאה ןימ םעַײנ ַא טַאהעג

 ןטלעז טָאה עמ .ַײרערַאנּפָא רָאנ ןענעז ןעלּפמעטס םינימ עלַא ןוא ךעלטרַאק עלַא

 לרוג ,לַאֿפוצ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ טעּברַאעג טָאה עמ .טרָאװ ַא טדערעגסיוא

 ןּבעל לציּפ עטעקַאנ סָאד ןטיהעגֿפױא לַײװרעד טָאה

 ,טכַאמ רעשטַײד רעד ךרוד טרינַאיצקנַאס טשינ -- עדליו =
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 עד ליוו

 -לעהַאּב ןיא ןרָאװעג לוצינ ןענעז סָאװ יד רעּבָא ,טקידנעעג סעיצקעלעס יד

 עקידנעיֵאט טימ רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא טכַײלשעג ץלַא ךָאנ ךיז ןּבָאה שינעט

 ןדעי רעייז ףיוא רַאֿפעג יד ץלַא ךָאנ טרעיול ,לטרַאק ַא ןָא ,"עדליוו, ,טירט

 ןוֿפ טרסמ סקּוװ רעייז ,רעדניק יד ןענעז ?עדליוו, יד ןוֿפ עטסדליוו יד .טירט

 ,ןגיוא ענעקָארשעצ ייווצ טימ ,סיֿפ ייווצ ףיוא עדנַאּבָארטנָאק .ןטַײװ

 עדלָאג טָאה *,ןעמַאזוצ עלַא ןַײז רימָאל ןעשעג טשינ רָאנ לָאז סע סָאװע

 ןעגנַאגעג טשינ עיצקעלעס דעטצעל רעד תעּב זיא ןוא ,ןעיש וצ טגָאזעג טַאהעג

 טּפַאכרַאֿפ זיא לטרַאק ַא טימ עַיש ,ןבירשעגוצ ןעוועג זיא יז ּוװ ּפָאש סצלוש וצ

 רעד טעװ רשֿפא .רעדניק *עדליוו, ייווצ טימ *דליוװ, ןּבילּבעג זיא יז ,ןרָאװעג

 ןֿפַאשנַײא ךיז זומ יז ?טרָא סעיש ףיוא טמַא-טסָאּפ ןיא ןעמעננַײרַא יז טַארנעדוי

 שטרירטסיגער יד .*עּפיל, ַא ,סטכַאמעגכָאנ ַא רעדָא סקיטכיר ַא ,לטרַאק ַא סעּפע

 יז ,ןּפָאש ערעייז רַאֿפ טריוורעזער ןעגנוניוו ןיא ןרָאװעג * טרירַאשַאק ןענעז

 .ּפָאק םעד ןגײלוצקעװַא ּוװ ץַאלּפ ַא ןָא ןוא ץַאלּפ-סטעּברַא ןַא ןָא ןּבילּבעג זיא

 ? טמַא-טסָאּפ ןוֿפ םעדיוב ןֿפױא ןטלַאהַאּבוצסיױא ךיז ןעגנילעג ריא טעוװ גנַאל יו

 "ו עדלָאג ישעמומ ,עדלָאג ישעמומ,

 ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ןוא לוק סעשטניּפ טנעקרעד עדלָאג טָאה ,עשטניּפ זיא'ס

 יז ןגיוא ענעסירעגֿפױא טימ םיא ףיוא טקוק יז ,ריא ןבענ ןיוש טייטש רע

 ,ןגַײװש ןוא ןרעדנַא ןגעק רענייא ןעייטש

 ,טרָאװ ַא טדערעגסױרַא רעטשרע רעד עשטניּפ טָאה *7 ןײלַא;

 7? טלעדנימ .םעדיוב ַא ףיוא ןגיל עלהנח ןוא לסָאי;

 ".לטרַאק ַא טָאה עלעדנימ .טמַא-טנוזעג ןטימ ןּבילּבעג;

 7? שומע;

 ,טיירּב רעד ןיא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד ַא רָאנ טָאה עשטניּפ

 טָאה ",לטרַאק ַא ןָא סַאג ןיא ןעײרדמורַא טשינ ךיז ישעמומ יד לָאז;

 ,ןגַײוװש גנַאל ַא ךָאנ לוק ןַײז ןענווועגקירוצ עשטניּפ

 "7? לטרַאק ַא טסָאה וד;,

 .אשנעג ףיוא לָאטיּפש לקיטש ַא טנֿפעעג טָאה עמ .טָאה עלעדנימ ,ןיינ;

 ףיוא ןעניוװ טמַא-טנוזעג ןוֿפ עלַא .רעטסעװש-ןקנַארק טּפיוה יד זיא עלעדנימ

 רעדניק יד ןריֿפױעבירַא רימ ןלעװ ,ןרעוו לקנוט טעוו'ס ןעוו .ריֿפ רעמונ עשזוק

 ",הריד רעזדנוא ןיא

 ,טניווועג טָאה עשטניּפ ּוװ זיוה םעד ןיא ּבוטש עקידייל ַא ןענוֿפעג טָאה עמ

 ךיז עלעדנימ טָאה *,רעטכָאט ענעּבילּבעג ןּבעל קיצנייא סיֿבר רעקסנירּפ םעד;

 ןרַאשָאק ןיא טריטרַאװקנַײא --- טרירַאשָאק *
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 "רַאֿפ ןרַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג זיא רעכלעוו רעטקָאד-טּפיוה םִַַײּב ןטעּבעג

 ,זיוה םעד ןיא תוריד יד ןלייט

 .טרעֿפטנעעג רע טָאה ",גונעג זיא סָאד ,רעטכָאט עשידִיי ַא;

 טיורב ןוא ,ןּפָאש יד ןיא טעּברַא רעד ַײּב ּפוז ןעמוקַאּב ןּבָאה עטרירטסיגער

 ןעמענ ,"ןעװערּבַאש; רעזַײה עדליוו יד ןיא קעװַא ןענעז עדליוו .ענימג רעד ןיא

 ןקַאילָאּפ .זַײּפש ףיוא ןטַײּבסיױא ןוא ןֿפױקרַאֿפ וצ םיצֿפח ןוא ,ךיז רַאֿפ םישוּבלמ

 ןדִיי יד *,סעשזַאקוװוצַאלּפ, ,תואיצמ ןֿפױק ָאטעג ןיא טלגומשעגנַײרַא ךיז ןּבָאה

 ,ָאטעג ןרעסיוא רעצעלּפ-סטעּברַא וצ ןרָאװעג טריֿפעגסױרַא גָאט ןדעי ןענעז סָאװ

 עכעלטע ךָאנ .זַײּפש טלגומשעגנַײרַא קירוצ ןוא םיצֿפח טלגומשעגסורַא ןּבָאה

 "גַײרַא רַאֿפ ףָארטש-טיוט ,ןעװערּבַאש רַאֿפ ףָארטש-טיוט : הרזג ַא סױרַא זיא געט

 ,זיוה דליװ ַא ןיא ןייג

 עדלָאג טָאה ? רעדניק עריא רַאֿפ טיורּב לקיטש ַא ןעמענ טציא יז טעוו ּוװ

 לטרַאק ַא ןָא ןּבעל ןּבַײלּב רַאֿפ . רעֿפטנע ןַא ןּבעגעג ךיז דלַאּב ןוא טגערֿפעג ךיז

 -טיוט לָאמ ייווצ ךָאנ --- רעדניק ייווצ ןטלַאהַאּב רַאֿפ ,ףָארטש-טיוט ריא טמוק

 ,טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןציז טשינ טעװ יז ,ןיינ ,ףָארטש

 בלעוועג ַא ןיא ןכָארקעגנַײרַא ,רעטצנעֿפ ןכָארּבעגֿפױא ןַא ךרוד ,זיא עדלָאג

 ,זָאלג קיטש ַא ןיא טנַאה יד ןטינשעצ ךיז ןוא ןלַאֿפעג זיא יז ,סעקוװעלַאנ ףיוא

 יד טּפַאטעג ,ךיז רַאֿפ טנעה יד טקערטשעגסיוא ,ןּבױהעגֿפױא ךיז טָאה יז

 קערטש ַא טָאה יז .סעצילָאּפ .סױרָאֿפ טקורעג ךיז ךעלעמַאּפ ןוא שינרעטצניֿפ

 רעגרע רעגניֿפ יד ןָאטעג ןערּב ַא טָאה'ס ןוא ,תורוחס יד וצ טנעה יד ןָאטעג

 יקוװעלַאנ סע זיא ,ןציּפש ,ןלויט טליֿפרעד טָאה יז .רעַירֿפ זָאלג ןוֿפ טינש רעד יוװ

 ןיא טגיל ןּבעל ּבלַאה ַא סרעטסעװש ריא ?ּבלעװעג סעלעכענ סע זיא ?ןצעּביז

 ,ןלויט יד

 טָאה ,?גנוסַאֿפרעטרעװש רעשטַײד רעד ןוֿפ םוטנגייא סָאד סע זיא רעטציא

 עכעקעי עטעֿפ ַא ,טשער יד ןדניצרעטנוא ןוא ,ןעמענ .טרעטנימעג ךיז עדלָאג

 ןציּפש עלעדייא יד ןיא ןריצ טשינ ךיז לָאז

 ןעמונעג טָאה סע רעדייא ךָאנ *רעּבַאש , ריא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא עדלָאג

 זיא ּוװ .קידייל ןעוועג זיא רעגעלעג סלסָאי ,קַאמשעג ןֿפָאלשעג זיא עלהנח ,ןגָאט

 ? טכַאנ ןטימ ןיא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ גנוי רעד

 טימ ןעמוקעגנגעקַא ריא זיא לסָאי ןעוו ןעשטניּפ ןקעװֿפױא ןֿפָאלעג זיא יז

 /? סָאװ יצ ,ןרָאװעג עגושמ טסיב, .רעּבַאש קַאּפ ַא

 ".םינכש יד ןקעװֿפױא טסעװ ,ישעמַאמ ,ַאש;

 7? טכַאנ ןטימניא ןעוװערּבַאש טקישעג ךיד טָאה רעוו;

 "זיוה םעד ןיא טסעג ענעטעּבעגנַײא ןענעז רימ ,ישעמַאמ,
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 עד ליוו

 ",בוטש ןיא ןַײרַא ןיוש םוק ןוא ,ךיד גערֿפ ךיא סָאװ רעֿפטנע וד;

 זיּב ךַאװ יד ןוא רעױט-ָאטעג סָאד ןגָארטרעּבירַא גָאט עדַאיל ַא ןלעוװ יז,

 ןדָאלעגּפָא בוטש ןיא טָאה רע ןעוו טרעֿפטנערַאֿפ ךיז לסָאי טָאה *,יקּפילָאװָאנ

 ",ןָאק עמ ןמז-לּכ ןעמענ זומ עמ, .סעציילּפ יד ןוֿפ קַאּפ םעד

 "?ץלַא סָאד וטסייוו ןענַאװנוֿפ,

 *,ןסַאג עדליוו יד וצ ןײגרעּבירַא ןענָאק טשינ רעמ טע'מ .סע ןסייוו עלַא;

 "ןייג טשינ עמ טע' ןענָאק טשינ טעי'מ זַא;

 "? ןסע ןעמ טעוװ סָאװ;

 ",ןעוװערּבַאש רַאֿפ ןסיש ייז ,לסָאי ,דניק ַא ךָאנ טסיּב וד;

 ".ןעװערּבַאש סָאװ סעמַאמ ךיוא ןסיש ייז;

 עטַאט ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא? .ןייועג ַא ןיא ןכָארּבעגסױא טָאה עדלָאג

 ןוא רעדינַא ךיז ץעז .לסָאי סיוא ךימ רעה .ּפָאק ןֿפױא רעדניק יד ןעגנירּפש

 טָאה םענעסקַאװרעד ַא .שרעדנַא סעּפע ןעוועג זיא ָאטעג ןיא :סיוא ךימ רעה

 --- ךָאד טסייוו וד -- רעיומ טַײז רענעי ףיוא ןוא טעּברַא רעד וצ טּפַאכעג ןעמ

 רַאֿפ רעטכַײל ןעוועג זיא ,טרסמעג טשינ םייוג ןּבָאה רעדניק ,ּפָאק ןיא ליוק ַא

 ןּבָאה ייז .שרעדנַא סעּפע ןצנַאגניא זיא טנַײה .םינּפ טוג ַא טסָאה וד ןוא ,דניק ַא

 עטסקיטכיוו יד ןוֿפ סרעטעּברַא עטסקיטכיוו יד .ענעסקַאװרעד רָאנ טזָאלעגרעּביא

 ,דניק ַא זיא'ס זַא טַײװ יו ןוֿפ טעז עמ ,רעטעּברַא ןייק טשינ זיא דניק ַא .ןּפָאש

 ".ןסָאג ערשּכ יד ףיוא וליֿפַא ןוַיײװ טשינ ךיז רָאט דניק ַא

 ,ריא וצ ןגיוא יד ןּבױהעגֿפױא טשינ וליֿפַא ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה לסָאי

 וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז .ןגלָאֿפ טשינ טעװ רע זַא טסּוװעג טָאה עדלָאג

 תונמחר ּבָאה ,ןּבילּבעג רימ ןענעז עלהנח ןוא וד רָאנ; : רעמָאי ַא טימ סיֿפ ענַײז

 םַײּב , טגָאזעג טשינ רעִיש טָאה יז *-- -- סישעטַאט םַײּב וצ רימ רעווש ,לסָאי

 ןזַײװַאב ןעק רעטשרעּבייא רעד ,גנוצ יד ןָאטעג סיּב ַא ךיז ןוא "המשנ סישעטַאט

 וד יו ןעמוקקירוצ סישעטַאט םעד ןּבעלרעד ױזַא ןלָאז רימ : רעווש? .רעדנּוװ

 "'ןעוװערּבַאש ןייג טשינ רעמ טסעוו

 ןוא טסורּב ריא וצ ךיז טעילוטעגוצ ,עמַאמ יד ןּבױהעגֿפױא טָאה לסָאי

 .ןעלהנח ןקעווצֿפױא טשינ ןצכולש יד טקיטשרעד

 זש

 רַאונַאי רעטנצכַא

 ,טנָארֿפ-חרזמ ןֿפױא ּפעלק טּפַאכעגנַײרַא רעדיוװ ןּבָאה ןשטַײד יד .רעטניוו

 ןיא טּפַאכעג ןעמ טָאה טַײז רעשירַא רעד ףיוא .ןזָאלרַאֿפ ץַאלּפ-גַאלשמוא רעד

 ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןקַאילָאּפ .ןרעגַאל-סטעּברַא ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןסַאג יד
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 "גָאט רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה עדלָאג .קִיור ןעוועג זיא סע ּוװ ָאטעג ןיא

 רעד טימ טעּברַאעג טרָאד טָאה עשטניּפ .עקווצַאלּפ ןַאּבטסָא רעד ןוֿפ טכיש

 -ָאטעג םעד טריֿפעג טָאה לסָאי .סַאג ןיא ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה רעדניק .טכיש-טכַאנ

 טֿפױקעגנַײא ייז רַאֿפ טָאה רע .ןעשטניּפ רַאֿפ ןוא ןעמַאמ רעד רַאֿפ רחסימ

 ןַײּפש יד טֿפױקרַאֿפ טָאה רע ,ןעלגומשוצסיורַא םישוּבלמ עטצונעג ,"סעכושט

 ןעמונעגנָא רעדיוו ןּבָאה עלעדנימ ןוא רעדניק יד ,טלגומשעגנַײרַא ןּבָאה ייז סָאװ

 טגערֿפעג רעטנַאקַאּב ַא טָאה ??וטסּבעל סָאװ ןוֿפ, .רענייב יד ףיוא שיילֿפ

 סָאװ ןוֿפ ןוֿפ ָאט; .טרעֿפטנעעג יז טָאה ",לָאטיּפש ןיא טעּברַא'כ; .ןעלעדנימ

 ".טשינ טעּברַא ןַאמ ןַײמ; .טשודיחעג ךיז רענעי טָאה 7? וטסּבעל

 ןוא עּפַאקש רעטרגּפעג-ּבלַאה ןייא טימ ןרָאֿפעגסױרַא זיא ןגָאװ-טסימ ַא

 ןסע וצ שיײלֿפ ןעוועג זיא ,דרעֿפ עטעֿפ ייווצ ןיא טנַאּפשעגנַײא ןעמוקעגקירוצ

 עטסנעש יד אקווד טקַאהעצ ,ךעלעוויוא ענרעזַײא טריצירבַאֿפ ןײלַא טָאה עמ

 "רַאֿפ לָאז ןריֿפסױרַא טשינ ןענָאק סעשזַאקווצַאלּפ יד סָאװ ץלַא .לּבעמ רעקיטש

 .ןרעוו טנערּב

0 

 טקישעגקירוצ ןעמ טָאה ןעמוקעגנָא זיא טכישיגָאט יד יו םעדכָאנ טשרע

 טרעדנַאװעג טָאה עשטניּפ ,ןַײרַא ָאטעג ןיא טכיש-טכַאנ רעד ןוֿפ סרעטעּברַא יד

 ,ןעדלָאג ןענוֿפעג טשינ ןוא עּפורג-גָאט רעד ןוֿפ תורוש יד רעּביא ןגיוא יד טימ

 ? עטכעלש ַא זיא רעױט-ָאטעג םַײּב ךַאװ יד זַא *,טנערּב עמַארּב יד, זַא סע טניימ

 ידֹּכ ךַאװו רעד ַײּב ייר רעד ןוֿפ ןכַײלשוצסױרַא ךיז שינעלעטשנַײא ַארַאֿפ סָאװ

 יד זַא ןּבעגעגרעּביא רָאג ןנָאה ענעמוקעגנָא יד .סעכושט לסיּבַא ןעװעטַארוצּפָא

 ַײס ,ןטנַאיצילָאּפ עשידִיי יד ַײס ,*לַאנַאיצַאנרעטניא; זיא סָאג-עקזינ ףיוא ךַאװ

 ץלַא ןוא טֿפױקעגרעטנוא ןענעז ןרַאדנַאשז עשטַײד יד וליֿפַא ןוא עשיליוּפ יד

 ? םייהרעדניא ןעשעג זיא סָאװ .ךרודַא טייג

 ענעדלָאג ַא; .ןעמוקעגקירוצ זיא עשטניּפ ןעוו םייהרעדניא ןעוועג זיא עדלָאג

 ןיא סָאװ ?םייהרעדניא ןּבילבעג ישעמומ יד זיא סָאװרַאֿפ .ןעוועג טנַיײה ךַאװ

 אלי "3 ןעשעג

 עמ ןוא טדער עמ .הרצ יד זיא סָאד ןוא .טשינרָאג ?ןעשעג זיא סָאװ;

 ןעשעג סעּפע ןָאק'ס .ןדער םַָײּב טּבַײלּב עמ ןוא 'ןָארכסי ַא ןעיוּב ןגעוו טדער

 *.ָאטשינ זיא ןטלַאהַאּב וצ ךיז ּוװ ןוא גָאט ןדעי

 לגיצ יד ןעזעג טשינ טָאה ישעמומ יד ? ןדער םַײּב טּבַײלּב עמ טסייה סָאװ,

 ".רעקנוּב רענשזַאװ רָאג ַא ןַײז טע'ס ?טכַארּבעג ןטכענ ּבָאה ךיא סָאװ

 ווו ָאטשינ זיא ןעשעג סעּפע ןגרָאמ לָאז רעמָאט ןוא טיוּב עמ ןוא טיוּב עמ;

 ",ןטלַאהַאּב וצ ךיז

 יד ?טרעהעג טשינ טָאה ישעמומ יד -- -- זיּב ןוא קיור זיא לַײװרעד;
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 עד ליוו

 -יֿפָא ןרעוו ָאטעג ןיא רעדניק יד .ןטרָאגרעדניק ַא ןענעֿפע וצ ןּביולרעד ןשטַײד
 ".טלעוו רעד טימ ןענעכער ןָא ךיז ייז ןבייה תולּפמ יד ךָאנ .טרשּכעג לעיצ

 ןָא טשינ רימ טגָאז סָאד ? רעדניק ערעזדנוא ןגרָאזרַאֿפ ןליוו ןשטַײד יד;
 עטצעל ערעזדנוא ןעמענוצ ןליוו יז ,עשטניּפ ,ןָאט סעּפע ףרַאד עמ ! סטוג ןייק
 "! רעדניק

 ,טעשַאלּפעצ רָאה יד ,דליוו ןגיוא יד .ןכש וצ ןכש ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא עדלָאג
 עמ ,סעּפע ןעװענַאלּפ יז ,סעּפע טוט? .קֹוּביד ַא ןַײרַא ריא ןיא טלָאװ סע יו
 *,טיירג ןַײז זומ

 רָאּפ ַא ןעגנעהוצֿפױא לקירטש ַא ןגױצרַאֿפ דָארג טָאה עשטניּפ ,טכַאנרַאֿפ
 ןוא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא עדלָאג .ןשַאװעגסיוא טָאה עלעדנימ סָאװ שעוװ ךעלקיטש
 טַײצ ןַײז ,הלילח ,טע'ס יצ טסייוו רע .ןשַאװ שעוװ רָאג רידַאנ; : ןגירשעצ ךיז
 ? סָאװ !רעקנוב םעד ןקיטרַאֿפסױא ףרַאד עמ ,לקירטש ןוֿפ ןעמענוצּפָארַא סע
 ,עשטניּפ ,טשינ ייג ? קַאזקור םעד טיײרגעגנָא ןיוש 1 עקוווצַאלּפ רעד טימ טסייג וד
 ",עקווּוצַאלּפ רעד טימ טשינ טנַײה ייג ,ךיד טעּב'כ

 ןגעו קיורמוא ןרָאװעג עלעדנימ זיא *? ריד טימ ךיז טוט סָאװ ,ישעמומ;
 " ןיריּפסַא ןַא רשֿפא טסליוו וד; .ןעדלָאג

 -ניא ןגרָאמ .טכיש-טכַאנ רעד וצ טנַײה טשינ ייג ,עשטניּפ ,ךיד טעּב'כ;
 ",ןעמַאזוצ ןייג עדייּב רימ ןלעוו ,קַיור ןַײז טעוו'ס ּביוא ,ירֿפרעד

 ַא טקורעגוצ טָאה עשטניפ ?,ישעמומ ךיז קיורַאּב ?םעצולּפ סעּפע סטָאװ;
 ,ךַאװ רעהעג ריא ,רעווש םעטָא ריא .טצעזעגקעװַא ךיז טָאה עדלָאג ,לקנעּב

 ,טגרָאזַאּב טגערֿפעג עלעדנימ טָאה 1 עירָאקיצ לסיּבַא ןכָאקּפָא ךיא לָאז;
 ?,ןקיורַאּב וצ סעקשָארּפ ןעגנערּב ךיא לעװ טעּברַא רעד וצ דלַאּב ייג'כ,

 *.טלעדנימ ,טשינ ייג;

 טימ ןַײז זומ ץעמע .עקוווצַאלּפ ַא ףיוא טשינ ,לָאטיּפש ַא ןיא טעּברַא ךיא;
 "ליד ןַײמ זיא טנַײה .טכַאנַײּב עקנַארק יד

 ".גָאט ןטייווצ ןדעי ױזַא טגָאז עמ;

 ",שיצקַא ןַא ןַײז טע'ס טגָאז עמ;

 ",ןייַז טעו טציא;

 *ל ןטסייוו ןענַאװנוֿפ,

 *,ןגָאז צלַא;

 ",ךָאװ ענעי ךיוא טגָאזעג ןּבָאה עלַא;

 ןגָאז םינכש יד סָאװ טשינ סייוו'כ טסניימ וד ,עגושמ ןיב'כ זַא ןַײז לָאז;
 ןַײד ,עלעדנימ .שיײלֿפ ןוא טולּב ןַײד רעּבָא ,שינעקישנָא ןַא ןיּב'כ ? רימ ןגעוו
 * ףימ טימ ּבַײלּב ,קנַארק זיא רעטסעווש ענעּבילּבעג קיצנייא סעמַאמ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןטרַאװ רעדניק ןצַײרד ,עקנַארק קיצנַאװצ ןוא ייווצ .ישעמומ טשינ ןָאק'ב;

 יעשטניּפ .ןּבילּבעג טשינ ןענעז רעדניק רעמ ךס ןייק .לָאטיּפש ןיא רימ ףיוא

 ?,גָאט ַא ןזָאלכרודַא טסעו זַא קילגמוא ןייק טשינ .ישעמומ רעד טימ וד ּבַײלּב

 וצ טרירעגוצ טשינ ךיז טָאה עדלָאג .טעּברַא רעד וצ קעװַא זיא עלעדנימ

 .רעדניק עריא וצ קעװַא זיא יז ,עירָאקיצ רעקידערַאּפ רעד

 רעוא .גָאטרַאֿפ ןעשטניּפ טקעװעגֿפױא טָאה ריט ןיא ןּפַאלק קיטסַאה ַא

 7? סע זיא

 ".ןסיורד ךיז טוט סעּפע ,לענש .עשטניּפ ףיוא ייטש ? טשינרָאג טסרעה;

 ".טעּברַא רעד וצ ןעייג סעשזַאקוװּוצַאלּפ,

 רעטצנעֿפ טָאה סָאװ רעד ,ןכש רעד טסייה יו .עשטניּפ ,סָאד טשינ זיא'ס,

 7? סַאג רעד וצ

 ".טכַאנ ןטימניא ןקעוו טשינ םיא ןָאק'כ ,רע טסייה ןַאמדלָאג;

 יז זיא ןגױא יד ןסָאלשעג טָאה עשטניּפ רעדייא ךָאנ .קעװַא זיא עדלָאג

 *.עשטניּפ,,/ .ןעמוקעגקירוצ

 ",ןֿפָאלש טשינ ךימ טזָאל ישעמומ יד;

 ןוא ןעַײרש ןעמונעג יז טָאה ",םינכש יד ףיוא קעוװ ,לענש ,ףיוא ייטש;

 ןַײז טנֿפעעג ןוא טעּב ןוֿפ ּפָארַא זיא עשטניּפ ,ןריט ערעדנַא ןיא ןּפַאלק ןֿפָאלעג

 *! דמעה ןזיױלּב ןיא ךָאד טסיּב ,ישעמומק .ריט

 טנֿפעעג לַײװרעד טָאה ןַאמדלָאג .קָאר ַא סעלעדנימ טכַארּבעג טָאה עשטניפ

 *! ןשטַײד; : רעטצנעֿפ םוצ ןָאטעג ףיול ַא טָאה עדלָאג .ריט יד

 .טעּברַא רעד וצ סעשזַאקוּוצַאלּפ יד ןריֿפ סָאװ ןטנעיאװנָאק ןענעז סָאד;

 *.ישעמומ ,קָאר םעד ךיז ףיוא םענ

 יד וצ ןֿפױל זומ'כ ,םינכש יד טקעוו .עינעלדעשיוו ַא ,עיצקַא ןַא זיא'ס,

 ".רעדניק

 ןֿפױה ייוצ יד םורַא םינינּב עלַא רעטנוא ןוא זױה-טנָארֿפ םעד רעטנוא

 ןעמ טָאה "ןָארבס; םעד רַאֿפ .ןרעלעק טימ טניריּבַאל רעצנַאג ַא ןעוועג זיא

 ךיוא טרעױמרַאֿפ טָאה עמ .רעטצנעֿפ ןָא רעלעק ןקיטַײז ַא ןּבילקעגסיוא טַאהעג

 ַאדנוֿפ לקיטש ַא טקַאהעגסיוא ןוא ןּבָארגעגסױא טנַאװ רעד רעטנוא רָאנ ,ריט יד

 ךָאנ טָאה עמ .ךיוּב ןֿפױא ןרַאשנַײרַא ןענָאק ךיז לָאז שטנעמ ןייא רָאנ זַא טנעמ

 ןַײז לָאז סע ,ןַארק ַא ןלעטשנַײרַא ןוא רער"רעסַאװ יד ןדַײנשרעּביא טֿפרַאדַאּב

 יד ךיוא .טירטּפָא ןַא ןּבָארגוצסױא טנַאלּפעג ךיוא טָאה עמ .ןָארכס ןיא רעסַאװ

 סע ויא .קיטרַאֿפ ןעוועג טשינ ךָאנ זיא גנַאגנַײרַא םעד ןלעטשרַאֿפ וצ עּפַאלק

 ,גנילירֿפ זיּב טַײצ ךָאנ טָאה עמ טניימעג טָאה עמ ?עיצקַא ןַא עקַאט

 גרַאװכורּב סָאד לָאז .ןרעלעק עלַא ןיא גרַאװכורּב טײרּפשעצ לענש טָאה עמ

 יד ןיא ןֿפרַאװ טשינ ךיז *ןָארכס; םוצ גנַאגנַײרַא םעד ןריקסַאמרַאֿפ טעװ סָאװ
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 עד ליוו

 טלָאװעג טָאה ןכש ןייא ,הרוחס קַאּפ ַא ןפעלש וצ טכַארבעג טָאה ױרֿפ ַא ,ןגיוא

 לקעז ַא טימ ןעלסָאי ןדָאלעגנָא טָאה עדלָאג .ןישַאמיינ ַא ןטלַאהַאּב וצ ןעמענטימ

 -עג ןזיא סָאװ ןעלהנח ןגָארטעג טָאה יז .רעסַאו ןשַאלֿפ רַאּפ ַא ןוא סערַאכוס

 ,סמערָא עריא ןיא ןֿפָאלש

 סע ןשטנעמ קיצנַאװצ ַא רַאֿפ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא שינעטלעהַאב סָאד

 טלגנַארעג ךיז טָאה סַײװַײלּב רעשיטַאמטסַא רעד ,קיצֿפוֿפ יו רעמ ןַײרַא ןענעז

 טכידעג ױזַא ןעוועג זיא סע .ליטשיטיוט ןַײז טֿפרַאדַאּב טָאה ָאד ןוא טסוה ַא טימ

 זיא סע .ןסיורד ךיז טוט סע סָאװ טרעהעג טשינרָאג טָאה עמ זַא קיקיטש ןוא

 סָאװ טירטּפָא ףיוה םענערױרֿפרַאֿפ ַא טעַײטעצ טָאה םעטָא רעד .סייה ןרָאװעג

 ןעּפַאק ןעמונעג טָאה סע .ןצַאלּפ טזומעג טָאה רער ַא .שינעטלעהַאּב םעד רעּביא

 ,טרָאטעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ןָאט ריר ַא .ןגער רעקידנעקניטש ַא טיֿפוס ןוֿפ

 ,זיוה םעד ןיא ןַײז טציא דָארג ןענָאק ייז ? סייוו רעוו

 ַא ןיא ןריֿפוצֿפױא ךיז יו ןעלהנח טנרעלעג עדלָאג טָאה רעִירֿפ ןכָאװ

 ,ןצכערק וצ טשינ ,ןענייוו וצ טשינ טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה עלהנח .שינעטלעהַאּב

 ,שינעקיטש  ַאזַא ,המוהמ ַאזַא ןיא דניק ַא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ ןעמ ןָאק סָאװ רעּבָא

 טָאה דניק סָאד ןוא ליומ סעלהנח טקעדרַאֿפ טָאה עדלָאג ?שינרעטצניֿפ ַאזַא

 טריּבורּפ טָאה עדלָאג .ןצכולש ןטקיטשרעד ַא ןיא סיוש ריא ףיוא טלּפַאצעג

 לסיּבַא ןסע טלָאװעג טשינ טָאה יז ,ליומ סעלהנח וצ רַאכוס ַא ןעגנַאלרעד

 ַא טשלחעג טָאה ןײלַא יז .טכַארטעג עדלָאג טָאה ,ןָאט טוג ריא טעװ רעסַאוװ

 יד רַאֿפ רעסַאװ סָאד ןרָאּפשּפָא רעסעּב .ןענוגרַאֿפ טשינ ךיז טָאה רעּבָא ,קנורט

 טָאה דניק סָאד .רעסַאװ שַאלֿפ יד ךיוא טּפוטשעגקעװַא טָאה עלהנח .רעדניק

 רעטסדנימ רעד ,ליומ ריא ןטלַאהעגוצ טָאה עדלָאג רעּבָא ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג

 טשינ עדלָאג טָאה לכַײּב סעלהנח ןיא ןעשטרוּב סָאד .ןטַאררַאֿפ ןָאק שטּפעש

 טשינ ךָאד זיא'ס .םערוטש ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא זיא סע ,ןטלַאהקירוצ טנָאקעג

 ,טירטּפָא ןטעַײטעצ םעד ןוֿפ ןּביוא ןוֿפ טמוק סָאװ סָאד יו רעגרע

 ָאטעג ןיא טשינ לָאמנייק ןּבַײלּב ןשטַײד יד .טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ךרוד .ךיז טוט סע סָאװ ןעז שינעטלעהַאּב ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא זיא ץעמע .טכַאנַײּב

 -סיוא םעד ןוֿפ טירט יד .טֿפול לסיּבַא ןַײרַא זיא ּבורג"גנַאגנַײרַא םענעֿפָא םעד

 ַא ךיז רעטניה טזָאלעג ןוא ןדנּוװשרַאֿפ ןוא טרעטַײװרעד ךיז ןּבָאה רעריּפש

 רעווש ,טיֿפוס ןוֿפ טעּפַאקעג ךעלעמַאּפ טָאה ּפָארט ךָאנ ּפָארט .טייקליטש-טיוט

 ןֿפָאלעג זיא סלוּפ רעד רָאנ .סעגר יד ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ךעּפ יו ץרַאװש ןוא

 ,ןסיורד ןוֿפ הרוׂשּב ַא ןֿפױלוצנגעקַא יװ ןֿפָאלעג רעדיוװ ןוא ךיז טלכיורטשעג

 -דירֿפ זיא'ס ,ָאי .יירשעג ַא םעצולּפ ןוא טירט טרעהרעד ךעלדנע טָאה עמ

 ,ןרױלרַאֿפ עלַא רימ ןענעז טציא ,טריּפשעגכָאנ יאדװַא םיא טָאה עמ .לוק סנַאמ
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 -רַאֿפ לענש, .סרעלעק עטשרעדָאֿפ יד ןיא טרָאד ןטכױלעגֿפױא טָאה סעּפע

 ַא ןעמוקעג זיא *!ששש !טרָא ןוֿפ ךיז ןריר טשינע *,גנַאגנַײרַא םעד ןלעטש

 ךיז טָאה טכיל סָאד ,םעטָא םעד ןטלַאהרַאֿפ טָאה עמ .שטּפעש ַא טימ לעֿפַאּב

 ?ףוס רעד סָאד זיא .שינעטלעהַאּב םוצ טקעריד טרעטנענרעד

 ,לוק סנַאמדירֿפ טרעהעג ןעמ טָאה *,ןײגסױרַא ןיוש געמ עמ ,סױרַא טמוק,

 .טייקליטש-טיוט ַא

 ",טסקַאװ רעֿפעֿפ רעד ּוװ ןדנּוװשרַאֿפ ןענעז ןשטַײד יד .סױרַא טמוק;

 ,םעטָא םעד ןטלַאהרַאֿפ ןּבָאה עלַא

 7? סיױרַא ןיוש עלַא ?ָאד ךיז טוט סָאװ;

 יד יװ ץע טייטש סָאװע) .'ןָארכס' ןיא ןכירקנַײרַא ןעמונעג טָאה ןַאמדירֿפ

 .ךיז טוט ָאד סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ רע טָאה 1 סמלוג

 "ל ןעשעג זיא סָאװ .רעלעק ןיא ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ריא,

 ןעמענ ןזָאל טשינ ךיז ןלעיז טגָאזעג ןּבָאה ייז .רעטסעווש-ןייטשנירג יד;

 *.ןַאלשמוא ןֿפױא

 "?ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ריא ןעוו ןעשעג זיא סָאװ;,

 ןטלַאק ַא רעּביא ןלַאֿפעג ןוא רעטצניֿפ רעד ןיא טלכיורטשעג ךיז ּבָאה'כ

 ,טמסעג ךיז ןּבָאה ייז .רעלעק ןטשרע ןיא ןגיל רעטסעוװש-ןייטשנירג עדייּב .ףוג

 -רָאג ָאד טָאה'מ ? ןיינ ?ןסיש טרעהעג טָאה'צ ,ןדַיי . . .טסוװעג ןטלָאװ ייז ןעוו

 *=- -- ןֹוא ןסָאשעג טָאה עמ ?טרעהעג טשינ

 *-- -- ןסיש ייז ,גַאלשמוא םוצ טשינ וליֿפַא ןיוש ןריֿפ יז,

 *,ןדערסיוא םיא טזָאל,

 -גַאלשמוא םוצ עטּפַאכעג יד טריֿפעג ןּבָאה ייז .ךיוא ןסיש רימ ,ןסיש יז;

 קיצנַאװצ ,רעַײֿפ טימ טנגענַאּב ייז ןעמ טָאה ַאלימ ןוא ףָאהנעמַאז גָאר םַײב .ץַאלּפ

 *,ןֿפָאלעצ ךיז ןענעז ןדִיי עטּפַאכעג יד .טגײלעגקעװַא ןשטַײד קיטַײרד רעדָא

 "ןבעלרעד וצ ןעוועג יאדּכ זיא סָאד !ךעלדנע ,ךעלדנע;

 ןלעוו ייז ?ןצֿפוֿפ יקװעלַאנ ןסעגרַאֿפ טסָאה ? רענעגושמ ,וטסצנַאט סָאװ;

 ".ָאטעג ּבלַאה ַא ןטכעשסיוא ןוא עיצידעּפסקע-ףָארטש ַא טימ ןעמוק דלַאּב

 ךיז ןֿפרַאד רימ .קירוצ ןעמ טסיש טנַײה ,ןסָאשעג ייז רָאנ ןּבָאה טלָאמעד,

 ,טעּב ןַײז ןיא ןֿפָאלש ןייגקירוצ טציא ןָאק רעדעי .רעוועג לסיּבַא ןֿפַאשנַײא ךיוא

 ןעמוק טעוװ סע רעוו .קירוצ ָאד ןַײז ןגָאט ןעמענ טעװ סע רעדייא ךָאנ רעּבָא

 ",סנבעל סנעמעלַא ןלעטשנַײא טשינ רָאט רענייק -- -- טונימ רעטצעל רעד ןיא

 ליא- =, לאזט? 9 וייל על"

 ןעוועג זיא סָאװ הריד סעשטניּפ ןיא ןַײרַא ןענעז רעדניק יד טימ עדלָאג

 סע, .לָאטיּפש ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא עלעדנימ .שינעטלעהַאּב םוצ רעטנענ

 ,טסיירטעג ךיז עשטניּפ טָאה *,ןעמוקוצמיײהַא שינעלעטשנַײא דליוו ַא ןעוועג טלָאװ
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 ןריױרֿפעגוצ ןענעז ןגיוא ענרעזעלג עריא רָאנ ,טרעֿפטנעעג טשינרָאג טָאה עדלָאג

 .ןעגנָאהעגֿפױא ןטכענ טָאה עלעדנימ סָאװ לקירטש ןֿפױא שעוו רעד וצ ןרָאװעג

 ַא טַאהעג ןיוש ץעמע טָאה רעלעק ןיא ןַײרַא קירוצ סנגרָאמוצ זיא ןעמ ןעוו

 רעטשרע רעד ןלַאֿפעג זיא ַאשנעג ףיוא לָאטיּפש רעד .לָאטיּפש ןגעוו העידי

 !עלַא ,רעטסעוװש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד יד ,עקנַארק יד .ןּברק

 ָש

 שינעטלעהַצאּב ַא

 רעד וצ עקווּוצַאלּפ ןַאבטסָא יד טריֿפעג טָאה *ץושנַאּב, רעד ןוֿפ רענלעז ַא

 טָאג עװָאגרַאט רעד ףיוא טרַאװעגּפָא ייז סרעלדנעה ןּבָאה לָאמעלַא יװ .טעּברַא

 ,טיורּב ןֿפױקרַאֿפ ןעייר יד ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ןענעז ךעלמיצקש .עגַארּפ ןיא

 טנַאקַאּב ַא טרעהרעד עדלָאג טָאה *,יסָארעיּפַאּפ ,יסָארעיּפַאּפ? ,ןסָאריּפַאּפ ,ןטשרווו

 טימ לטסעק ןַײז ףיוא ןזיוועג ןוא ריא ןּבענ ןעוועג לסָאי זיא עגר ַא ןיא .לֹוק

 "!יסָארעיּפַאּפ ,יסָארעיּפַאּפ , : ןסָאריּפַאּפ ענעדײשרַאֿפ

 טָאה עמ .?ָאטעמ, רעטלַא ןַא סנַײז ךרוד ָאטעג ןוֿפ סױרַא טַאהעג זיא לסָאי

 ַא ןוֿפ ָאטעג סָאד טמױצעגּפָא טָאה סָאװ טנַאװ רעד רעּביא טלגומשעג ץלַא ךָאנ

 טָאה 1 םולשּב ךרודַא ץלַא; .סַאג ַאשנעג ןוֿפ לייט ןשירַא םעד ףיוא ַײרעּברַאג

 -עג לסָאי טָאה ?,םולשּב, ,ןסָאריּפַאּפ יד ןקוקַאּב ןעמונעג ןוא טגערֿפעג עדלָאג

 ,שדוח ַא רַאֿפ ּפָאק ַא רַאֿפ ןשקָאל ןעצ ןליוו סיקסנישטליוו יד .טרעֿפטנע

 ",רעמ ןליוו ערעדנַא

 "? ןעיורטעג ייז ןָאק עמ;

 רענַאקירעמַא טימ רָאנ ןוא ףױרַא ןעגנירּפש ןזַײרּפ יד זַא טגָאזעג ןּבָאה יז

 יִצ ,ןֿפױק ליװ ינַאּפ יד .טַײצ רעגנַאל ַא ףיוא זַײרּפ ַא ןכַאמ ןעמ ןָאק ןרַאלָאד

 "!יסָארעיּפַאּפ ,יסָארעיּפַאּפ ? טשינ

 טע'מ זַא ,סעטָאלז טנזיוט עכעלטע טרָאּפשעגּפָא טַאהעג יז טָאה לגומש ןוֿפ
 זיא ישקָאל' ַא ?רעטנזיוט יד ןוֿפ ןרעוװו טעװ סָאװ ןרַאלָאד ףיוא ןטַײּבסױא סע
 ",ןגיילרעּביא ךיז זומ'כ ,ןגרָאמ קירוצ םוק; .ןגעמרַאֿפ ץנַאג ַא

 "? שרעדנַא ץעמע ןעמעננַײרַא לַײװרעד ןלעוו ייז זַא ןוא;

 ריד ךיא לעװ ןגרָאמ ,רימ ןוֿפ הנּתמ ַא רעטעווס םעד לַײװרעד ייז ביג,
 ".ןעוו ןוא סָאװ ןגָאז

 ןטוג ַאזַא רַאֿפ ןסָאריּפַאּפ עקיזיול ייווצ, .ןעמוקעגוצ זיא רעלצושנַאּב רעד
 םעד ןָאטעג סיר ַא טָאה לסָאי .ןעגנודעג ךיז טשרמולּכ עדלָאג טָאה 71 רעטעווס

 ,ןֿפָאלטנַא זיא ןוא טנַאה ריא ןוֿפ רעטעווס
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 .ןדירֿפוצ ןעוועג רעלצושנַאּב רעד זיא *,גנוי רענעּבירעג ַא ,קַאינַאװצ;

 ןּבעגעג טָאה ,טניָאשזד ןוֿפ רָאטקעריד רעקידהמחלימרַאֿפ רעד ,קישזוג ןַאּפ

 ןסָאלשַאּב ןגעװטסעדנוֿפ טָאה עדלָאג .ןרַאלָאד ןיא עקַאט ןוא טלעג לסיבַא ןעדלָאג

 סָאד סיוא טשרעוצ ןרַאנ ןקַאילָאּפ ךס ַא .רעדניק יד רָאנ ןקישוצסױרַא לַײװרעד

 -עגּפָא רעייז ןַײז וצ טגָאזעג ריא טָאה קישזוג ןַאּפ רעד ,סױרַא ןֿפרַאװ ןוא טלעג

 טעװ טגָאמרַאֿפ יז סָאװ םעלַא טימ סיקסנישטליוו יד וצ ןעמוק טעװ יז ּביוא .טיה

 ָאטעג ןיא ןּבַײלּב לַײװרעד טעװ יז .טָארַאּב רעייז ףיוא ןַײז ןצנַאגניא ךָאד יז

 ןלעװ ייז יו ןעז טע'מ .רעלָאד קיצנַאװצ יד שדוח ןדעי ןקיש ןעלסָאי ךרוד ןוא

 .ןריֿפֿפיױא ךיז

 ַאקסנישטליװ ינַאּפ יד טָאה *1 רעהַא זיּב טריֿפרעד 'סָאד' וטסָאה ױזַא יוו;

 ןלַאש יד ןוֿפ טלײשעגסױרַא ךיז טָאה םינּפ סעלהנח ןעוו טנעה יד ןכָארּברַאֿפ

 טסיּב ןעוו ןעזעג ךיד טָאה רע ? ןעזעג ךיד טָאה שזורטס רעד; .סעקילשַאּב ןוא

 7? רעיוט רעזדנוא ןיא ןַײרַא

 זיּב טעװעטַאשטעג ,טעװעטַאשטעג ּבָאה'כ .ןעזעג טשינ זדנוא טָאה רענייק,

 ".קידייל ןעוועג זיא רעיוט רעד

 ".םינּפ ךעלקערש ַא טָאה יז;

 ןייק טשינ עזעג ןעמ טָאה סעקילשַאּב ,טלקיװרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא יז,

 זיא טָאג יװ ,רעהַא ןַײרַא ןענעז רימ יװ ןעזעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,םינּפ

 ביל רימ

 -- -- ןוא קילּב ןייא גונעג זיא'ס .קילגמוא ןַא זיא םינּפ ַאזַא .קילגמוא ןַא'ס,

 ",רעטצנעֿפ ַא ךרוד ןעז טנָאקעג טָאה ץעמע

 טימ טעװָאקרַאֿפ ןענעז ןּבױש יד זַא רעטצנעֿפ ַא ךרוד ןעז ןעמ ןָאק יוװ,

 *.סַאג ןיא טנוה ןייק טשינ טעז עמ ,טיינש סע .טסָארֿפ

 "...ךָאנ ןעמ טריּפש ,ןעמ טקוק ,םינּפ טלקיװרַאֿפ ַאזַא טעז עמ זַא;

 .רעלעקנוט ךָאנ ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג קערש ןוֿפ ןענעז ןגיוא סעלהנח

 טימ ךיז ןעלקיװרַאֿפ עלַא .ןַײרַא םינּפ ןיא יינש םעד טגָאי טניוו רעד;

 ".סעקילשַאּב

 ",טענַאד ןוֿפ ןעמענוצ יו ַײס יז טזומ וד,

 *,רעמ ןלָאצ זומ יז זַא ןגָאז לע'כ ,ישעמַאמ יד ןעז ןגרָאמ לע'כ,

 .ַאקסנישטליוו ינַאּפ יד טגָאזעג טָאה *,טלעג םוש ןייק רַאֿפ,

 טשימעגנַײרַא ךיז טָאה *,ןּבעל ןטימ ןריקיזיר רימ .שדוח ַא רַאלָאד קיצֿפוֿפ,

 .ןַאמ ריא

 ,לגגִיי ןקיּבלעז םעד יב ןסָאריּפַאּפ טֿפױקעג רעדיוװ עדלָאג טָאה סנגרָאמוצ

 ךיוא טע' רעטשרעּביײא רעד ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ ָאטעג ןיא ןּבַײלּב ןזומ לעיכ,
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 "טטלעג טימ רצוא ןַא זיא שדוח ַא ןשקָאל קיצֿפוֿפ ,ןֿפלעהוצ ןזומ

 עצנַאג סָאד ןעגנַאלרַאֿפ ייז .שדוח םעד רַאֿפ קיסַײרד ךָאנ ןלָאצוצ זומ'כ,

 ",סױרָאֿפ טלעג

 "ןעמענסױרַא טינ טציא סע ןָאק'כ .ןגרָאמ,

 ,ןעװערּבַאש ,ןעלגומש ךס ַא ךָאנ ןזומ ט'יז .גיוא ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ זיא לסָאי

 טשינ ןעלהנח ןעמ ןָאק םינּפ ךעלקערש ַאזַא טימ .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןָאט ט'יז

 .ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןוֿפ ןריֿפ

 שד

 ןַאּבטסָא

 םיא ךיז טָאה סע ןוא ןעדלָאג וצ ןעמוקוצ טריּבורּפ לסָאי טָאה גָאט ךָאנ גָאט

 -ּפָא ןעמונרַאֿפ ךיז ןּבָאה סיצַאנ עשיליוּפ יד ,טַײל-ָארַאנ יד .ןּבעגעגנַײא טשינ

 ַא טָאה לסָאי .סעשזַאקווצַאלּפ עשידִיי טימ ןקַאילָאּפ ןוֿפ לדנַאה םעד ןלעטשוצ

 ּפַאכ ַא םיא ץעיװָארַאנ ַא טָאה ,ריא ןּבענ ןעוועג דלַאּב ןיוש ןוא ןָאטעג ףיול

 ַאזַא 2!ןדַיי וצ טסֿפױקרַאֿפ וד ,שעיַאדעשזּפס םָאדישז; :קרַאק ןרַאֿפ ןָאטעג

 .יי ךערּברַאֿפ

 לסָאי טָאה .עקוװצַאלּפ--טכַאנ רעד ןיא ןסילשנָא ךיז טזומעג טָאה עדלָאג

 טָאה ?טנװָא ןיא ןעמוק טעװ יז זַא ןבעגעג םיא טָאה יז סָאװ סנכייצ יד ןעזעג

 ןעמוקעג זיא יז ןעוו ןעזעג טשינ םיא טָאה יז ?סנכייצ עריא ןענַאטשרַאֿפ רע

 טשינ םיא טָאה עמ רָאנ ריא ףיוא טרַאװעג ָאי רע טָאה רשֿפא .טעּברַא רעד וצ

 ,ןטכױלַאּב טשינ ןענעז ןסַאג יד זַא טנװָא ןיא ןעז ןעד ןעמ ןָאק לֿפיװ 1 טזָאלעגוצ

 ןיא ןריֿפקירוצ ייז טעװ עמ ןעוו גָאטרַאֿפ ריא ףיוא ןטרַאװ לסָאי טעװ רשֿפא

 ? ןַײרַא ָאטעג

 "עג ןּבָאה רענעמ יד .רעווש ןעוועג טשינ טעּברַא יד זיא טכַאנ רעד ןיא

 -דָאּפ יד טרעַײשעג ןּבָאה ןעױרֿפ יד .ןליוק ןדָאלעגּפָא ,גוצ-טסַאל ַא ַײּב טעּברַא

 ,עיצַארטסינימדַא-טכַארֿפ רעד ןוֿפ סָארויּב יד ןיא סעגָאל

 יד טגערֿפעג עדלָאג טָאה "? רעדיילק יד טימ ןטַײּב רשֿפא ךיז ןליוו יז;

 ןעוועג תעגושמ ַא .עגָאלדָאּפ קיטש ַא טרעַײשעג ריא טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ױרֿפ

 ,ןסָאגעגסױא יו בַײל ריא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ דיילק ןייר ַא ןיא ןָאטוצנָא ךיז

 טגָארט ריא ןבענ ױרֿפ יד ? סעכושט יד ריא ַײּב ןֿפױק טשינ ןעמ טעװ טשינַא

 ,ךיז ףיוא ןעיצֿפױרַא טֿפרַאדַאב יז טָאה קַאז ַא .דיילק טלמױכעגּפָא זיול ַא עקַאט

 טדער סעקוווצַאלּפ יד ףיוא טסייוו יז .טײקיטלַאטש ריא ןעזנָא טשינ לָאז ןעמ

 ןכַאמ ןשטנעמ עלעדייא וליֿפַא .םייה רעשינּבר ריא ןוֿפ ןושל סָאד טשינ ןעמ

 זיא טכַאנַײּב .ךַאֿפ םוצ טרעהעג סָאד ,ןעגנוי עּבָארג ןוֿפ לעטשנָא םעד ָאד

 ןשטנעמ ,טכַאנַײּב םורַא ךיז ןגָאי ץעק זַא טסּוװעג טָאה יז .רעגרע לָאמ טנזיוט
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 וצ טדערעג רעהַא געוװ ןֿפױא טָאה רעריֿפנּפורג רעשידִיי רעד קעמיש ? ךיוא

 ריא ףיוא טקוקעג טָאה רעטסטלע:-ץושנַאּב רעשינַײרקוא רעד .דייר ענדָאמ ריא

 עכלעזַא טימ ןָאט וצ טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה יז ...ןקילּב ענדָאמ טימ

 ןרָאװעג טלצנירעג זיא טיוה ריא .טניימ סָאד סָאװ טסייוו יז רעּבָא ,ןשטנעמ

 רעד יו טסייוו רעוװ ,ןרָאװעג טיור זיא יז .ריא ףיוא טקוקעג ױזַא טָאה רע ןעוו

 ןוא טכיל סָאד סיוא ןעמ טשעל טעּברַא רעד ךָאנ ?ןשטַײטסיױא סָאד טעוװ יוג

 ןגָאיּפָא ךיז יז טעוװ יװ .גָאט זיּב למירד ַא ןּפַאכ יורטש ןֿפױא וצ ךיז טגייל עמ

 ?ןשינעקישנָא עלַא יד ןוֿפ

 א ןעמ טניֿפעג ּוװ רעּבָא ,רעדיילק יד טימ ןטַײּב וצ ךיז קיליװ זיא ױרֿפ יד

 ,ַאהַא -- -- ןוא טקידנעעג דלַאּב ןיוש זיא טעּברַא יד ? ןָאטוצרעּביא ךיז ץַאלּפ

 יז טעװ עמ רעדייא ,לטסעק םעד ןיא ןליוק יד .ןָאט וצ סָאװ ןיוש טסייוו יז

 .ןָאט וצ סָאװ ןיוש טסייוו יז -- -- ןוויוא ןיא ןֿפרַאװנַײרַא

 -נַאװעג טָאה קילּב ןַײז .ןעמוקעג רעדיוװ עקַאט זיא רעטסטלעיץושנַאּב רעד

 ,רעטַײװ טרעדנַאװעגקעװַא ןוא ריא ףיוא ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,ןעױרֿפ עלַא רעביא טרעד

 ,עטרעּביושעצ ,םינּפ קיצומש ַא טציא טָאה יז ? טנעקרעד טשינ עקַאט יז רע טָאה

 טרעװָאשרַאֿפ ,טרעדָאנקעצ רעּבָא ,דיילק עקיּבלעז סָאד עקַאט .רָאה עטסיררַאֿפ

 טימ עלעגיּפש ןייק טשינ טָאה יז .ּפענק עקיטכיר-טשינ יד ףיוא טכַאמרַאֿפ ןוא

 ריא טעװ רשֿפא .,טכַאמעג טכערוצ טוג ךיז טָאה יז זַא סיוא טוַײװ רעּבָא ,ךיז

 ןייק טשינ יז טָאה ןקעמיש רַאֿפ ?ןקעמיש ךיוא ןּבַײרטרַאֿפ ןעזסיוא רעקיטציא

 ,לגענ עֿפרַאש טָאה יז ,ארומ

 ןעמעוו ?ןעמ טוט סָאװ ,.טשינ טצַאלּפ רע זַא ןזַײא ןוֿפ ּפָאק ַא ןּבָאה זומ יז

 ןלַאֿפַאּב רעדיוו ןשטַײד יד ןלעוו גָאט עדַאיל ַא זַא טגָאז עמ ? הצע ןַא ןעמ טגערֿפ

 יד וצ קעװַא ןוא עּפורג ריא ןוֿפ ןסַײרּפָא ךיז טנָאקעג טלָאװ יז .ָאטעג סָאד

 יז טעװ ױזַא יו רעּבָא .טלעג-שדוח סָאד ןגָארטעגקעװַא ןילַא ,סיקסנישטליוו

 סָאד ןזָאלרַאֿפ וצ ןּביולרעד טשינ ךָאנ ךיז ןָאק יז ,ןיינ ?ָאטעג ןיא ןַײרַא קירוצ

 ? רעדניק יד ןעגנערּבקירוצ יז לָאז .טלעג גונעג טשינ ךָאנ טָאה יז .טוג ףיוא ָאטעג

 עכַאװש עריא טימ עלהנח רעּבָא ,רעקנוּב ןטוג ַא טיוּבעגסיױא ןיוש טציא טָאה עמ

 ללכּב יז ןעק יװ ?דרע רעד רעטנוא ןטלַאהסױא יז טעװ גנַאל יװ .ןעגנול

 ןיוש זיא סע ,טשינ ןיוש טיינש סע ?ןעלהנח ןעגנערּבקירוצ ןגעוו ןטכַארט

 ליֿפױזַא טימ לּפעק ריא ןעלקיװמורַא טשינ טציא ןָאק עמ .,טלַאק טשינ וליֿפַא

 ןוֿפ ןעלהנח ןריר .ןגיוא עלעקנוט עריא ןעזסיױרַא טשינ לָאז עמ זַא סעקילַאש

 .תונּכס עלַא ןוֿפ עטסערג יד זיא טרָא

 -קעװַא רע זיא ,ןעשטניּפ טימ ןטָארַאּב טנָאקעג שטָאכ ךיז טלָאװ יז ּביוא

 -טיזנַארט ןימ ַא .שינעטלעהַאּב ַא ןכוז עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא ןרָאֿפעג

 ,קירוצ טשינ טמוק ןוא ,קעװַא ,ןַײרַא דלַאװ ןיא טייג סָאװ עּפורג ַא רַאֿפ ץַאלּפ
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 עד ליוו

 ןוֿפ סױרַא זיא עשטניּפ ןעוו .ןעשעג ,הלילח ,זיא ןעשטניּפ טימ סָאװ טסייוו רעוו

 יד ןלָאצַאּב וצ רַאלָאד קיצֿפוֿפ יד ןקישסױרַא םיא טימ טֿפרַאדַאּב יז טָאה ָאטעג

 ךָאנ סָאװ סעּכ ןיא ןעוועג סיקסנישטליוו יד ןטלָאװ .לירּפַא רַאֿפ סיקסנישטליוו

 ? הצע ןַא ךיז ןעמ טיג יו .ךעלרעֿפעג זיא טוט עמ רָאנ סָאװ ? יז ןגעוו טסייוו ץעמע

 טּפעלשעגקעװַא םיא טָאה עמ ןעוו ! ןַײז קרַאטש ןוא טנוזעג רָאנ לָאז לסָאי

 -רַאֿפ ןוא ךַאלֿפטנַאה ריא ףיוא ּפָאק םעד טגײלעגקעװַא טַאהעג יז טָאה ריא ןוֿפ

 יז טיג סָאד זַא טּפַאכעג ,סיוא טוַײװ ,ךיז טָאה ,םכח רעד ,לסָאי ,ןגיוא יד טכַאמ

 ןּבָאה סענַאגילוכ-ָארַאנ יד .טֿפָאלש ןעמ ןעוו טכַאנַײּב ןעמוק וצ ןכייצ ַא םיא

 ירֿפרעדניא ךיוא טרעיולעג ןּבָאה ןוא טכַאנַײּב ןטכענ ןּבירטרַאֿפ םיא יאדווַא

 סלסָאי ןטָארטעצ טנַײה ןּבָאה ייז .ָאטעג ןיא טריֿפעגקירוצ יז טָאה עמ ןעוו

 יד ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא רע ןעוו זָאנ יד טקיטולּבעצ םיא ןוא ןסָאריּפַאּפ

 טנַאה ןַײז ןיא ןּפוטשוצנַײרַא ןזיוװַאּב טָאה יז רעּבָא ,סעשזַאקווצַאלּפ יד ןוֿפ ןעייר

 טָאה לסָאי זַא רעכיז זיא יז ,ָאי .סיקסנישטליוו יד רַאֿפ רעלָאד קיצֿפוֿפ יד

 ךיז ןָאק יז .ןרַאלָאד יד ןרױלרַאֿפ טשינ ןוא ןסָאלשרַאֿפ טסיוֿפ ןַײז ןטלַאהעג

 ,לסָאי ריא ףיוא ןזָאלרַאֿפ

 ןֿפױלוצ רע טעוװ דיירסיוא ַארַאֿפ סָאװ טימ .ןזיוװַאּב לָאמַאכָאנ ךיז טָאה לסָאי

 רע זיא סָאװ ךָאנ ? הרוחס םוש ןייק ,ןסָאריּפַאּפ ןייק טשינ טָאה רע זַא ריא וצ

 ?ןעמַאמ רעד ףיוא ןָאט קוק ַא שטָאכ טלָאװעג ןוא טקנעּבעג רע טָאה ? ןעמוקעג

 עלהנח .טקנעּב לסָאי רעסיורג רעד זַא ןעלהנח רַאֿפ רימ זיא ייוו .רימ זיא ייוו

 .ןענייוו טשינ וליֿפַא רָאט יז ? ןעקנעּב ןוֿפ יז טנייוו ,ןירענייוו ַא זיא

 טימ רענייק לָאז סע ןטיה ןוא עּפורג-עקווװוצַאלּפ יד ןטײלגַאּב טַײלדָארַאנ יד

 ןַא ןוֿפ רעּביא טמענ רע .טַײל-ָארַאנ ןשיווצ רָאג זיא לסָאי ,ןעלדנַאה טשינ ייז

 ןטײרּפשרַאֿפ סעכושט עשידִיי; :טֿפירשֿפױא ןַא טימ ריּפַאּפ קיטש ַא גנוי ןרעדנַא

 ,ליֿפוצ ןיוש זיא סָאד ,ןָאט טֿפרַאדַאּב טשינ רע טָאה סָאד *.סוֿפיט

 -סיוא גנוי ַא טָאה *!טסירקיטנַא דיי םעד ןֿפלעה טשינ רָאט קַאילָאּפ ןייק;

 םיא רערעדנַא ןַא טָאה ?,ןליוּפ ןוֿפ םיאנוׂש עטסערג יד ןענעז ןדִיי יד; .ןגירשעג

 ,סעשזַאקוװצַאלּפ יד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא םעצולּפ טָאה לסָאי ,ןֿפלָאהעגסױרַא

 גָאז ַא סעּפע טָאה לסָאי ,ןֿפָאלעגקירוצ ןוא טַאקַאלּפ ןַײז ןעדלָאג ףיוא ןעגנָאהעגנָא

 יז זַא ןרָאװעג טעלעימשטירּפ ױזַא זיא יז .סָאװ טרעהעג טשינ טָאה יז ,ןָאטעג

 ,ןרָאװעג םלענ ןצנַאגניא זיא לסָאי ןוא ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה

 רעניילק ַאזַא; .ריּפַאּפ קיטש סָאד ךיז ןוֿפ טּפעלשעגּפָארַא טָאה עדלָאג

 ןעמוק ייז; .ןייצ יד טימ טצירקעג עייר רעד ןיא ןכש ריא טָאה *!קַאינעשטש

 "! ןרעװ רע לָאז טעגרהעג זַא .ןטימעסיטנַא עקיטרַאֿפ ךיוּב סעמַאמ רעד ןוֿפ סױרַא

 סעכושט עשידִיי, .תוללק יד ןוֿפ ןרָאװעג טרעטיצרעד עדלָאג זיא *,הלילח;

 ןיוש טָאה יז .טַאקַאלּפ םעד טנעיילעג רעדיוו יז טָאה ?,סוֿפיט ןטיײרּפשרַאֿפ
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 טימ טֿפירשוצ םעניילק ַא ןעזרעד טָאה יז ןעוו ריּפַאּפ סָאד ןֿפרַאװקעװַא טלָאװעג

 ,גנונעדרָא ןיא *,וקדנָאשזָאּפוװק : רעַײלּב ַא

 טָאה יז .רעלעטשנַײא ַאזַא ןַײז טשינ רָאט רע ,ןעלסָאי טימ ןדער זומ יז

 יז ,ןרַאלָאד יד ןרױלרַאֿפ טשינ טָאה רע זַא ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא זַא טסּוװעג

 ,ןעלסָאי ריא ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק יז זַא טסייוו

 טרעדנוה ךָאנ ןיוש טָאה יז .ןעמַאמ ןַײז ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיוא ךיז ןָאק לסָאי

 א ךָאנ .ייז וצ ןעמוקסיױרַא טשינ טציא ךָאנ ןָאק יז ,ןיינ .רעלָאד קיצֿפוֿפ ןוא

 ,טלעג רעמ ןעלמַאזנָא זומ יז ,זַײרּפ רעד רעכעה --- ּפָאק

 ןוא ,גנַאל וצ גָאט רעדעי זיא גָאט ןדעי ןעמוק ןָאק עיצקַא ןַא זַא ? ןעלמַאז

 יד ֹוצ ןּבעג טשינ עקַאט סע ןָאק יז ?טלעג עצנַאג סָאד יז טלַאה סָאװרַאֿפ

 ,ןסיוו טשינ לָאז רענייק זַא ןעלסָאי ןּבעג סע ןָאק יז רעּבָא ,סױרַאֿפ סיקסנישטליוו

 ןעגנַאל ַא םיא טימ ןּבָאה יז זומ געמרַאֿפ עצנַאג סָאד ןעלסָאי טיג יז רעדייא

 סיקסנישטליוו יד זַא ןטיהוצסיוא ךיז ױזַא יו ןרינַאלּפסױא ףרַאד עמ .סעומש

 טייג רע זַא לעטשנָא םעד ןכַאמ שדוח ןדעי ןֿפרַאד טעוװ רע .ןסיוו טשינ ןלָאז

 טעװ רשֿפא .ןעמוקעגקירוצ שטָאכ עשטניּפ ןיוש טלָאװ .טלעג סָאד ןעמענ סױרַא

 סָאד !?הנילמ ַא סעשטניפ ףיוא ָאטעג ןרעסיוא ןטלַאהַאּבסיוא ןענָאק ךיז יז

 ןַײז טשינ לָאז טלעג סָאד זַא ןגעװטסעדנוֿפ זיא רעדניק יד רַאֿפ עטסרעכיז

 .ןעשטניּפ ףיוא ןטרַאװ זומ יז .ייז טימ ןעמַאזוצ

 ץע11ז

 םינּפ ןדלָאג ַא

 ?ַאשַאק טסרעה וד .ןעזעג טשינ ךימ לָאמנייק .טשינ ךימ טנעק ץע ... ,

 ירד .ָאטעג ןוֿפ סױרַא טשרע ץע טנעז ןּפַאכ קנע טע'מ ביוא .קערוי ריא גָאז

 *,טשינ ךיא ןָאק רעמ ,ןבעל'ס קנע רַאֿפ טלעטשעגנַײא םישדח

 ,ײרֿפ זיא געו רעד יצ ןעז סױרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא יקסנישטליוו ןַאּפ רעד

 סָאװרָאנ טָאה סע .םיא ךָאנ ןעגנַאגעג טירט עליטש טימ ןענעז עלהנח ןוא לסָאי

 ץעגרע ךיז טָאה רעגייז-קעוו ַא .ןֿפָאלשעג ךָאנ ןענעז םינכש יד ,ןגָאט ןּבױהעגנָא

 ,טנַאװ רעד וצ ןעלהנח ןגיוצעגוצ ןוא ןייטש ןּבילּבעג זיא לסָאי .,ןעגנולקעצ

 ,רעיוט סָאד ןסָאלשעגֿפױא ןוא טלַײאעג ייז יקסנישטליוו ןַאּפ רעד טָאה *,רעלענש;

 טנעז ץע ,טשינ ךימ טנעק ץע; .טקוקעגסױרַא ןוא ערַאּפש ַא טנעלעגּפָא טָאה רע

 סָאד ןסָאלשרַאֿפ ןוא טגָאזעגנָא לָאמַאכָאנ ייז רע טָאה *,ןעוועג טשינ ָאד לָאמנייק

 .ייז רעטניה רעיוט

 רעליק ַא ןעוועג זיא סע .טנעוו יד ַײּב טרַאשעג ךיז ןּבָאה עלהנח ןוא לֵסָאי

 ,סעזדַאס ןוא ךיור טימ לוֿפ ןעוועג זיא טֿפול יד .טרעטיצעג טָאה עלהנח ,גָאטרַאֿפ

26 



 עד ליוו

 טָאה *,גנַאגֿפױא ןוז ןוֿפ זיא'ס; .למיה ןטיור םוצ ןזיוועג טרָאװ ַא ןָא טָאה עלהנח

 טָאה רע :טַײז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױא רָאג זיא ןוז יד .טגָאזעג לסָאי

 ױזַא זיא יז ,ָאטעג ןקידנענערּב םעד ןוֿפ זיא'ס זַא ןגָאז טנָאקעג טשינ ריא ךָאד

 ,ןקָארשרעד

 ןעמ טנערּברַאֿפ טציא ,'עזמעג' ףיוא טקישעגקעװַא ןדִיי עלַא טָאה עמ;

 טעװ עמַאמ ןַײד; .ןקערוי טגָאזעג יקסנישטליוו ןַאּפ רעד טָאה "?,רעזַײה ערעייז

 ַא ןסָאשרעד ןיוש טָאה'מ .טלעג ןייק ןקיש טשינ רעמ טעוװ ,ןעמוק טשינ רעמ

 ",ןדִיי ןטלַאהַאּב ןּבָאה סָאװ ןקַאילָאּפ ךס

 ,טנערב ָאטעג סָאד ? עשרַאװ ןייק קירוצ ןייג

 רעשירַא רעד ףיוא ןטקַאטנַאק רע טָאה טלגומשעג טָאה רע ןעוו ןטַײצ יד ןוֿפ

 ןרַאדנָאשז טימ לוֿפ ןענעז עשרַאװ ןייק עגַארּפ ןוֿפ ןקירּב ייווצ יד רעּבָא ,טַײז

 רעדלעוו יד וצ ךיז ןגָאלשרעד .רָאה עצרַאװש ןוא ןגיוא עניורב טָאה עלהנח ןוא

 ,ןטלַאהַאּבסיױא ןענָאק רשֿפא ךיז ייז ןלעװ טרָאד ;עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא

 ,קיבייא ןרעיוד טשינ טעוװ המחלמ יד -- רעטניוו זיּב ןוא םערַאװ ןיוש טרעוו'ס

 ןרעהֿפיױוא טעװ עמ ןעוו ןזָאלנַײרַא קירוצ ייז יקסנישטליוו ןַאּפ רעד טעוװ רשֿפא

 .רעזַײה יד ןיא ןדִיי ןכוז

 ןעמענ טשינ טעװ רע ,ןיינ .סָאג יד ןֿפָאלעגכרוד זיא ַײװמַארט רעקידייל ַא

 רָאנ ןקוק טעװ רָאטקודנָאק רעד ,קידיײל זיא רע ןעוו טשינ רעכיז ,ַײװמַארט ןייק

 ,ייז ףיוא

 עלהנח .גָאר םַײּב ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןוא ןָאטעג ץלירג ַא טָאה ַײװמַארט רעד

 ַײװמַארט רעד .טנַאה רעד ַײּב ןָאטעג ּפעלש ַא יז טָאה לסָאי ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 קידייל ןעוועג רעדיוו זיא סַאג יד .גיוא ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ ןוא רעטַײװ קעװַא זיא

 ןגױצעגנַײרַא טָאה לסָאי ,טרענודעצ ךיז םעצולּפ טָאה ַײרעסיש ַא ,ליטש ןוא

 ,םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז .עשינ-רעיוט ַא ןיא ןעלהנח

 *? סע זיא סָאװ;

 רָאלק ןעוועג זיא למיה רעד ".טרענוד סע; ,טגָאזעג רע טָאה *,םערוטש ַא;

 ,יולּב ןוא

 *,יירעסיש ַא'ס;

 ".ןעמ טסיש ,המחלמ ךָאד זיא'ס,

 טָאה יקסנישטליוו ןַאּפ רעד סָאװ ץלַא ןעלהנח טגָאזעגסיױא טשינ טָאה לסָאי

 יז טעװ רע .ןענייו טעוװ יז ,דניק ַא ךָאנ זיא יז .ָאטעג ןגעוו טלייצרעד םיא

 המחלמ רעד רַאֿפ ,דלַאװ ןיא למיוּב סעדעי טרָאד ןעק רע ,רעדיווש ןייק ןעגנערּב

 "רעד טשינ טרָאד םיא טעװ רענייק ,ןיינ .גנוניווו-רעמוז רעייז ןעוועג טרָאד זיא

 רע זיא טציא .רָאי ןַײנ ןוֿפ דניק ַא ןעוועג ןיילַא ךָאנ טלָאמעד זיא רע .ןענעק

 ךיז ןטלַאהַאּבסיױא ןיא ןרָאװעג טינעג ,רוחּב רעקירָאינצרעֿפ רעסיורג ַא ןיוש
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 ןעלהנח טעוו רע .רעיומ ָאטעג רעד רעּביא טלגומשעג טָאה רע ןעוו ןטַײצ יד ןיא

 .ןעלגומש רָאג רעדָא ,ןעלדנַאה רעדָא ,ןטעּברַא ,ןענידרַאֿפ טעװ רע .ןטלַאהַאּב

 וצ טלַײאעג ןּבָאה רעטעּברַא .סַאג ןיא גנוגעוַאּב ַא ןּביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ףניֿפ סַאג ןיא רעדניק ייווצ .ךָאנ ייז טקוק עמ זַא ןעזעג טָאה לסָאי .ןקירּבַאֿפ יד

 ךיז ןעמ רָאט ,העש ײצילַאּפ רעד ךָאנ ,טכַאנַײּב ?ןָאט רע לָאז סָאװ .גָאטרַאֿפ

 גָאטַײּב : רעדנּוװיזייּב טימ ייז ףיוא ןעמ טקוק גָאטרַאֿפ ; סַאג ןיא ןעניֿפעג טשינ

 רע ?ןָאט רע לָאז סָאװ .םירסומ עשיליוּפ ןוא ןשטַײד טימ לוֿפ ןסַאג יד ןענעז

 ? קירוצ ןייג ןעד ןָאק

 עמ .ייז רעטניה רדסּכ זיא רערַאד רעד ,רעכיוה רעד !ךָאנ ייז טייג ץעמע

 .ןײגַײּברַאֿפ ןזָאל םיא ןוא רעכעלעמַאּפ ןייג ףרַאד

 ?ןשטַײד יד וצ ןּפעלש ןוא טנַאה רעד ַײּב ןּפַאכנָא טעו רע ּביוא ןוא

 טעװ רע .ןגָאיכָאנ יז ןלעוו סַאג ןיא עלַא ,רעגרע ךָאנ זיא ןֿפױל ,ןיינ 1 ןֿפױל

 ,ַײװמַארט ַא ןרָאֿפַײּברַאֿפ דלַאּב ָאד זומ סע .טירט ןרעלענש ַא טימ ןייג רָאנ

 ,ףיול ןטימ ןיא ַײװמַארט ןיא ןעגנירּפשנַײרַא

 טשינ וליֿפַא ןָאק יז -- עלהנח רעּבָא ,ןעגנירּפשוצנַײרַא ןזיוװַאּב טלָאװ רע

 ,גנַאג ןלענש ןַײז ןטלַאהנָא

 רערַאד רעד ,רעכיוה רעד .ךיז רעטניה קילּב ַא טּפַאכעג רעדיוו טָאה לסָאי

 .רעכיז זיא סָאד ,רוסמ ַא ,קינװָאצלַאמש ַא זיא'ס .ייז רעטניה ץלַא ךָאנ טייג

 ןעוו ַײװמַארט םוצ ןייגוצ ,גָאר םוצ ןייגוצ ןלעוו רימ .ןָא טמוק ַײװמַארט ַא;

 ףיול ַא ןּבעג רָאנ ,ַײװמַארט ןיא ןַײרַא טשינ ןלעװ רימ .ןלעטשּפָא ךיז טעוו רע

 .רעיוט ַא ןיא ןַײרַא ןוא סַאג יד רעּבירַא ,טַײז רערעדנַא רעד ףיוא רעּבירַא

 ",עלהנח ,לענש ןֿפױל טסלָאז

 *? קערוי זיא סָאװ,

 *,ןגָאז רעטעּפש ריד לע'כ;

 ךיז טָאה לסָאי :ַײװמַארט ןטימ ןעמַאזוצ גָאר םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז

 ּפעלש ַא יװ ַײס טָאה רע .ןעוועג טשינ רעמ טרָאד זיא ןַאמ רעד .טקוקעגמוא

 ךיז טָאה לסָאי .רעיוט ַא ןיא ןַײרַא ןענעז ייז .סַאג רעד רעּבירַא ןעלהנח ןָאטעג

 ןוא סַאג ןיא סױרַא .ןַאמ ןכיוה םעד ןעזעג טשינ רעמ טָאה רע .טקוקעגמורַא

 ,רעטַײװ ןעגנַאגעג

 רעדיוו ייז טָאה עמ .סַאג ןיא רעײגַײּברַאֿפ רעמ ,קיטכיל ןעוועג ןיוש זיא סע

 .שידִיי זיא יז זַא ןעז וצ ןעלהנח ףיוא קילּב ןייא רָאנ גונעג זיא סע .טקוקעגכָאנ

 ? סעקינװָאצלַאמש עלַא ? ןטימעסיטנַא עלַא ךָאנ ןֿפָאלש

 ,טירט עשירענלעז ערעווש ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה סַאג רעקידנּבענרעד ַא ןוֿפ

 טַײװ ץעגרע .ןכַײלשוצנַײײרַא ךיז רעיוט ַא טכוזעג טָאה לסָאי .לָארטַאּפ רעשטַײד ַא

 ןצירק סָאד .גָאט-סטעּברַא ןַא ןוֿפ פייהנָא םעד טגָאזעגנָא ענעריס-קירּבַאֿפ ַא טָאה

 לסָאי .ענעריס יד טכליהעגרעּבירַא טָאה ןסלער יד רעּביא רעדעריַײװמַארט ןוֿפ
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 רעד .סַאג יד רעּבירַא ןענעז ייז .טנַאה רעד ַײּב ןעלהנח ןָאטעג ּפעלש ַא טָאה

 יד ףיוא ןעגנירּפשעגֿפױרַא זיא לסָאי ,גָאר םַײּב ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה ַײװמַארט

 ,ךיז ךָאנ ןעלהנח טּפעלשעג ןוא ךעלּפערט:ַײװמַארט

 "וצכרודַא ןעגנולעג זיא ןעלסָאי .טקַאּפעג ןעוועג טציא זיא ַײװמַארט רעד

 גנַארדעג םעד ןיא .עמרָאֿפטַאלּפ רענעֿפָא רעד ףיוא לקניוו ַא וצ ןעלהנח ןּפוטש

 עלעקנוט ,עקידנערסמ ,עסיורג עריא ,למינּפ סַאלּב ריא ןעזעג טשינ רענייק טָאה

 ,ןגיוא

 רעטַײװ סָאװ .עיצַאטס רעדעי ףיוא סױרַא ןענױשרַאּפ ,ןַײרַא ןענױשרַאּפ

 ַײװמַארט רעד .ףוס ןזיּב ןרָאֿפ טעוו רע .ןבילבעג ןענעז ןשטנעמ רעקינייו ץלַא

 .רעדלעוו ןוא רעדלעֿפ רעּביא ןייג ןיוש ןעמ ןָאק טרָאד ןוֿפ .ווָאכָארג זיּב טייג

 עלהנח .עלהנח ןוא לסָאי רָאנ ןּבילּבעג ןיוש ןענעז עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא

 טנעלעגנָא םינּפ סָאד ןוא לכיט ַא טימ רָאה עצרַאוװש עריא ןדנוּברַאֿפ טַאהעג טָאה

 -עניא ןײגנַײרַא טנָאק ריא, : ריט יד טנֿפעעג טָאה רָאטקודנַאק רעד .ןעלסָאי ןיא

 "ןציז וצ ווו ָאד ןיוש ,רעדניק ,קינייװ

 ןענעז סע שטָאכ ,טרעֿפטנעעג לסָאי טָאה */ּפָארַא דלַאּב ןעייג רימ ,קנַאד ַא;

 טכַאמרַאֿפ קירוצ טָאה רָאטקודנָאק רעד .סעיצַאטס עכעלטע ןעוועג רעכיז ךָאנ

 ,ריט יד

 ,טכַארטעג לסָאי טָאה *,דשוח טשינרָאג זיא רע זַא דלָאג ןַײז זומ םינּפ ןַײמ,

 רעד ַײּב ײצילַאּפ ןֿפר רע טעװ רשֿפא ?טנעקרעד ָאי רע טָאה רשֿפא ןוא;

 *? עיצַאטס רעטשרע

 זיא רענייק ,סױרַא זיא ןױשרַאּפ ןייא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ַײװמַארט רעד

 .ןזיווַאב טשינ וליֿפַא ךיז טָאה רָאטקודנָאק רעד .ןַײרַא טשינ

 רעד וצ טּפעלשעגוצ ךיז ןזָאמרָאט יד ןוֿפ ןצירק ַא טימ טָאה ַײװמַארט רעד

 טעװ רע .ןעלחנח ןָאטעג פעלש ַא טָאה לסָאי ,וָאכָארג ןיא עיצַאטס רעטצעל

 ךיז טָאה ַײװמַארט רעד .םינּפ ריא ןעזרעד טעוװ רָאטקֹודנָאק רעד רעדייא סױרַא

 ,ײװמַארט םוצ ּפערט יד ןלַאֿפַאּב רעדליּפעג ַא טימ ןענעז רעדניק-לוש ,ןטלַאהרַאֿפ

 ןעלהנח טּפעלשענּפָארַא םיוק .געוו ַא טכַאמעג ךיז סנגיוּבנלע יד טימ טָאה לסָאי

 ,ּפערט יד ןוֿפ

 ,טֿפול יד ןטינשעגרעביא לכלוק שלגנִיי קישטיווק ַא טָאה * ןדִיי !ישזדישז;

 ,ןֿפױל ןעמונעג ןּבָאה עלהנח ןוא לסָאי

 רעּביא ןלַאֿפעג זיא לסָאי ,הֿפירׂש ַא תעּב יו ןעגנולקעג טָאה ַײװמַארט רעד

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןּבָאה ןעגנוי עכעלטע .סוֿפ ןטקערטשעגסיוא סנצעמע

 לקנוט ענעסירעגֿפױא עריא .טרענײטשרַאֿפ יו ןענַאטשעג זיא עלהנח .ןקור ןַײז

 ,ןדִיי טּפַאכעג טָאה עמ : טקיטעטשַאּב ןּבָאה ןגיוא עניורּב

 ךעלעדַייש .םורַא ןצנַאג םעד טכליהרַאֿפ טָאה רעדניק יד ןוֿפ רעדליּפעג רעד

 "! ךעלעדִיי ,טּפַאכעג ייז ןּבָאה
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 טגערֿפעג רע טָאה 71 סוָאל טסיא סַאוװ ,ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג זיא ןַאמ ַא

 ,שטַײד ףיוא

 .לוק ןייא ןיא טרעֿפטנעעג רעדניק עלַא ןּבָאה 1 ןדִיי;

 סָאד .ןָאטעג לסיירט ַא םיא ןוא דרע רעד ןוֿפ ןעלסָאי ןּבױהעגֿפױא טָאה רע

 ןוא רעװלָאװער ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה ןַאמ רעד .רעסערג ןרָאװעג זיא למעזעג

 *! םוק; ,ןעלסָאי ןָאטעג ּפעלש ַא

 ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ןעלהנח וצ ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה *,ךיוא וד;

 זיא ןַאמ רעד .סױרָאֿפ טּפעלשעג ךיז ןּבָאה עלהנח ןוא לסָאי ,טרעווילגרַאֿפ יו

 -רעד ייז ּבָאה ךיא; .רעוולָאװער ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ייז רעטניה ןעגנַאגעג

 .ןַאמ םעד רַאֿפ טמירַאּב ךיז לגנַיי ַא טָאה *! טנעק

 קישטיווק ַא ןגירשעגרעּביא םיא טָאה *,עטשרע יד ןעוועג ןיּב ךיא ,ןיינ;

 .ןײגכָאנ ןעמונעג טָאה למעזעג עצנַאג סָאד .לכלוק שילדיימ

 יירשעג ַא רע טָאה *!קעװ עלַא ! סוָאל , : טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןַאמ רעד

 רעוװלָאװער םעד טקערטשעגסיױא טָאה רע .ןייטש ןּבילּבעג ןענעז עלַא .ןָאטעג

 ךיז ןּבָאה רעדניק יד .טגָאיעגרעטנוא רע טָאה *!סוָאל !סוָאל; :למעזעג םוצ

 טָאה שטַײד רעד .עיצַאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא ַײװמַארט ַא .טרירעג טשינ

 -לוש יד .ַײװמַארט טַײז רענעי ףיוא ןסלער יד רעּבירַא ענעגנַאֿפעג ענַײז טריֿפעג

 ןקַאילָאּפ : סעיטסעּב יד ,סעּבַאװש יד; .ַײװמַארט ןיא ןַײרַא קשח ןָא ןענעז רעדניק

 *,ןקוק טינ וליֿפַא טזָאל ןוא וצ יז טמענ רע ןוא ,סעדישז טּפַאכעג ןּבָאה

 יז ,ךיז ךָאנ טּפעלשעג יז ןוא טנַאה רעד ַײּב ןעלהנח ןטלַאהעג טָאה לסָאי

 ןיא ןרעוװ ךָאנ ןָאק שטַײד רעד .טירט ןלענש ןַײז ןטלַאהנָא טנָאקעג טשינ טָאה

 ּווװ טרָא ןַא ןַײז ָאד זומ ץעגרע ;ןגיוא יד טימ טכוזעג טָאה רע .ןסיש ןוא סעּכ

 ןסַאג יד ּוװ טָאטש ןיא רעטַײװ .ןטלַאהַאּב ךיז ןוא ןַײרַא גנירּפש ַא ןּבעג ןָאק עמ

 -- -- -- ןרעיוט ענעֿפָא ,ןשטנעמ טימ לוֿפ ןענעז

 ןרעדנַא ןוֿפ סנייא רעטַײװ ץלַא רעזַײה יד ,רעלעמש ןרָאװעג זיא סָאג יד

 ,ןסישרעד וצ ןַײרַא דלעֿפ ןיא ךַײלג ייז טריֿפ רע .טָאטש ןוֿפ סױרַא ייז טריֿפ רע

 ױזַא ךיז טעװ עלהנח !ישעמַאמ .ןיילק ױזַא ךָאד זיא עלהנח !טָאג ,טָאג ,טָאג

 שטָאב לָאז רע -- -- -- יז טעװ ,םיא טסישרעד עמ יוװ ןעז טעוװ יז זַא --- --- --

 -- -- -- טשרעוצ ןעלהנח -- -- -- ןעלהנח

 .ןעלהנח ףיוא ןָאטעג זַײװ ַא טָאה לסָאי .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה שטַײד רעד

 ַא ןעגנערּבסױרַא טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ןרָאװעג ןרױרֿפרַאֿפ ןענעז ןּפיל יד

 ,טרָאװ

 .ןָאטעג גָאז ַא שטַײד רעד טָאה *,טייג,

 .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה לסָאי

 "טייג;
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 לסָאי טָאה ,ןעלהנח רַאֿפ ױזַא רעסעּב ! ױזַא רעסעּב ,ןטניה ןוֿפ ןסיש ייז

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז ץלַא ןוא טכַארטעג

 *,יירֿפ טנעז ריא ,טֿפױלטנַא ,טייג;

 שטַײד טשינ םיא וצ טדער ןַאמ רעד זַא טּפַאכעג ךיז טציא טשרע טָאה לסָאי

 "!רימ יװ דיי ַא ,רענעגייא ןַא זיא רע ,שטַײד ןייק טשינ זיא רע; .שידִיי רָאנ

 טנַאקעג טשינ טָאה ליומ ןַײז רעּבָא ,ןעלחנח וצ ןעַײרשסיױוא טלָאװעג רע טָאה

 ,לוק ןייק ןעגנערּבסױרַא

 ןַאמ רעד טָאה *,ענעסקַאװרעד רַאֿפ יװ רעמכָאנ רעדניק רַאֿפ ךיז טיה;

 ",ןייג ןיוש זומ ךיא; ,טנרָאװעג

 ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ רעּבָא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןייג ןיוש זומ רע

 דלעֿפ ןיא ןֿפױל ןעמונעג ןוא טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא םעצולּפ ךיז טָאה עלהנח

 ,ריא ךָאנ ןָאטעג ףיול ַא טָאה לסָאי .ןַײרַא

 ץזזוז

 ךעטסַאּפ ַא

 טָאה קערוי .דלַאװ םעד רעּביאנגעק לגרעּב ַא ףיוא ןגעלעג זיא ףרָאד סָאד

 רעטניה ןוֿפ ףרָאד םוצ טקוקעגרעּבירַא ,דלַאװ ןוֿפ דנַאר םַײב טלעטשעגּפָא ךיז

 רעכלעוו ןיא :עטַאכ וצ עטַאכ ןוֿפ טרעדנַאװעג ןקילּב יד טימ טָאה רע .םיוּב ַא

 רעכעד .רעכעד יד זיולּב ןדיישרעטנוא טנָאקעג רֶע טָאה סנטַײװנוֿפ ? ןײגנַײרַא

 .רעווק רעכעד ,עכַאלֿפ רעכעד .ךעלּב טימ ,עּפַאּפ טימ ,יורטש טימ טקעדעג

 ?םיעשר ?ןשטנעמ עטוג ? רעכעד יד רעטנוא טניוװ רע רעּבָא .עקיציּפש

 טרָאד זיא יצ : רקיע רעד ? טייקסטוג רעייז ףיוא ןזָאלרַאֿפ ןעד ךיז טעװ רע

 -וצ טשינ לָאז רענייק ןיהווװ רעלעק ַא רעדָא ,םעדיוּב ַא -- לקניוו ַאזַא ןַארַאֿפ

 .ןײלַא רע רָאנ ןעמוק

 ןעגנורּפשעגֿפױא זיא זָארג ןֿפיט ןוֿפ .םיוצ ַא ַײּב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קערוי

 -ניא ןייטש ןּבילּבעג זיא קערוי .טליבעצ ךיז ןוא טױלּפ םוצ ןלַאֿפעגוצ ,טנוה ַא

 ,עטרעיּפ ַא ןוֿפ ּפָאק רעד ןזיוװַאּב ךיז רעטצנעֿפ ַא ןיא טָאה ףיוה ןיא ףיט .ןסיורד

 ,קליוו ,רעליטש; .ןקערוי וצ ןגירשעגסורַא יז טָאה 7? ןעמעוו וצ -- וד;

 ,טנוה םעד ןֿפורעגוצ יז טָאה *,ָאד רעהַא םוק

 .קעװַא לָאז טנוה רעד טרַאװעג ןוא ,טרעֿפטנעעג קערוי טָאה *,ךַײא וצ ,

 ,ןלַאֿפעגנַײא ןקערוי זיא ,טנוה ַא רַאֿפ ארומ ןייק טשינ טָאה ץגש-ףרָאד ַא

 קידנעקװַאה זיא טנוה רעד .טײקטסַײרד רעטכַאמעג ַא טימ ףיוה ןיא ןַײרַא זיא רע

 .עטַאכ רעד וצ זיּב ןעגנַאגעגכָאנ םיא
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 .טגערֿפעג עטרעיױוּפ יד טָאה *1 וטסליוו סָאװ;

 *,ןטעּברַא;

 "!ןעמַאמ רעד וצ ייג .םורַא ןיוש ךיז טּפעלש רעצָאר ַאזַא;

 ןיא עטַאט רעד ,טעּברַא ףיוא ןסַײרּפ ןייק טּפעלשרַאֿפ יז סעּבַאװש יד;

 *.טֿפַאשנעגנַאֿפעג

 ".ענעגייא וצ ,רעטעֿפ ַא וצ ,ןדייז ַא וצ ייג,

 יד ןוֿפ ,טנַאק רענזױּפ ןוֿפ ןיּבכ .טשינ םענייק ,טשינרָאג ָאד ּבָאה ךיא;

 ".ענעּבירטרַאֿפ

 *,טשינ טנייוו ץגש-ףרָאד ַא? .ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןקערוי

 ךיז ןּבָאה ןרערט יד ,ןֿפלָאהעג טשינ טָאה'ס .קנַאדעג ןיא טרסומעג ךיז רע טָאה

 ,םינּפ ןַײז רעּביא טלקַײקעג

 ! סעּבַאװש יד ,ןֿפערט ייז לָאז קַאלש ַא זַא ,רעכעלקילגמוא ,רעכעלקילגמוא;

 רענוד רעלעה ַא זַא .דרע רעשילוּפ-סיורג רעזדנוא ןוֿפ ןעמעלַא ןבירטעגסױרַא

 רעכיז טסיּב וד -- -- זַא !סעקינשוּבַאר ,רעדרעמ ,ןטידנַאּב ! ןגָאלשרעד ייז לָאז

 *! קעצַאװ !קעצַאװ .יײס יוװ ַיײס וטסנָאק ןסעּפָא .קירעגנוה

 ,דלעֿפ ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא ,סָאבעלַאּב רעד ,קעצַאװ

 ןקערוי ףיוא ןזיוועג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ?,ןטעּברַא ָאד ליוו רע,

 ",ןשיװּפָא זָאנ יד ךָאנ םיא ףרַאד עמ ? קעּבָארַאּפ ַא -- רע;

 ",ץלַא ןָאט לע'כ ,יק יד ןעשַאּפ לע'כ;

 ןיוש גייל !קעּבָארַאּפ ַא טימ ץירּפ ַא ןרעו טע' ערדוכַאל קעצַאװ ,ענמ,

 יד זַא טשינ טסעז, ,ןקערוי ףיוא ןגירשעגנָא יז טָאה *,סעטַאמש ענַײד קעוװַא

 7? טלַאק טרעוו ּפוז

 טַאהעג טשינ געט ייווצ ןיוש .רעדלעוו יד רעּביא טרעגלַאװעג ךיז געט ַײרד

 ?ןּבעגנַײא סע ךיז טעוו .ןסע סָאד ןעגנילש טנָאקעג טשינ ךָאד ,ליומ ןיא טשינרָאג

 .עטוג ַא ןַײז וצ סיוא טעז עטסָאּבעלַאּב יד ? תמא םעד ןלייצרעד רשֿפא

 טעװ סָאװ .ערעדנַא עלַא יו טכעלש ןַײז יז טעװ ןסיוורעד ךיז טעוװ יז זַא

 .ךעלעגיוא ערטיכ טָאה דיומ יד ? רעדניק יד טימ ןַײז טעוו סָאװ ? טנוה ןטימ ןַײז

 == == -- ןעלהנח ןעניֿפעג טעװ יז בוא

 טריֿפעג םיא טָאה סָאּבעלַאּב רעד ןעוו טכַארטעג קערוי טָאה ,טָאג ןוֿפ זיא'ס

 ןיײגכרודַא טֿפרַאדעג טָאה עמ .רעגעלעג ןַײז ןכַאמ טרָאד לָאז רע םעדיוּב םוצ

 זיא לַאטש קע ןרעדנַא ןיא .טסימ ןיא ןעקנוזעג ןענעז סיֿפ יד ּוװ לַאטש םעד

 סָאװ ןטלַאּב ןיא עּפַאלק ַא וצ רעטייל םענעכָארּבעצ ַא ףיוא ןכָארקעג ףיױרַא ןעמ

 ןוא ,ייה עּפוק ַא ,יורטש טניּב רָאּפ ַא םעדיוּב ןֿפױא .םעדיוּב םוצ טריֿפעג טָאה

 ,םיא ץוח ,רענייק טעוו וק רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז טעװ רע זַא .טשינרָאג רעמ

52 



 עד ליוו

 שינעטלעהַאּב טוג ַא טיירגעגוצ ָאד טלָאװ ןיילַא טָאג יו .םעדיוּב םוצ ןכירק טשינ

 ,טָאג ןוֿפ ןעוועג זיא ווָאכָארג ןיא שטַײד רעד יװ ,טָאג ןוֿפ זיא'ס .ןעלהנח רַאֿפ

 דיי ַא ןעוועג זיא רע ביוא ןוא ? שידִיי טדער סָאװ רעװלָאװער ַא טימ שטַײד ַא

 -- -- -- ןוא םיא רעּביא טכַאװ ץעמע .טָאג ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג ךיוא רע זיא

 טֿפלעה למיה ןוֿפ זַא ?-- -- -- טנָאקעג טָאה ױזַא יו טכַאװ ץעמע ּביוא

 טעוו רשֿפא .ןעז רעדעי ןָאק סָאד לרעטסעווש ןַײז ןעװעטַאר ןענַאק לָאז רע ןעמ

 ןטימניא טעװ רע ןעוו טרגּפעג יװ ןֿפָאּפ ֿבלּכ רעד טעו רשֿפא ,ןרגּפ טנוה רעד

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןעלהנח ןעלגומשֿפױרַא טכַאנ

 ָאי טָאה רעטייל רעד .שיורעג ןָא טנֿפעעג לַאטש םוצ םעדיוּב ןוֿפ עּפַאלק יד

 ןעוו .ךעלרעֿפעג טשינ .לַאטש םוצ ּפָארַא ןכָארקעג זיא קערוי ןעוו טצכערקעג

 סע טריר עמ ןעוו וליֿפַא ץליהעג סָאד טצכערק ןרעטעוו עמערַאװ ךיז ןלעטש סע

 -רעביא ךיז םעצולּפ לָאז סָאּבעלַאּב רעד ּביוא .,טוג ? רעטצניֿפ קָאטש .ןָא טשינ

 עטכידעג יד ןּפַאטנָא ןָאק עמ עז טשינרָאג רע טעװ ןקוקסיורַא ןוא ןקעוו

 ,שינרעטצניֿפ

 טרעפמולעגמוא טָאה רע .טסירטעג ךיז קערוי טָאה ?,טשינרָאג זיא'ס,

 -לַאטש ןסַאנ םעד ןיא טשטילגעגסיוא ךיז ןוא רעטייל ןוֿפ סיֿפ יד טלעטשעגּפָארַא

 טכַאמעגנָא טשינ טָאה ןלַאֿפ ןַײז ,ךייוו ןוא סַאנ זיא טסימ סָאד זַא טוג .טסימ

 רע סָאװ ןכַאל ןלעוװ רעדניק יד ,ןכַאל טעװ סָאבעלַאּב רעד .שיור ןטסדנימ םעד

 עלהנח ןעוו ןכַאלטימ טעוװ רע .ןכַאל ייז ןלָאז .טסימ טימ טרימשעגסיוא זיא

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןַײז ןיוש טעוו

 זיא רע .ןלַאֿפעג רעדיוו זיא קערוי ןוא ,ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ריזח רעד

 ןליֿפַא ,ריזח ןֿפױא ףיױרַא ןוא טַײז רעד ןיא קעװַא זיא ןוא ריט רעד וצ ןעגנַאגעג

 ,ןָאטעג ףרָאװ ַא רָאנ ךיז טָאה ריזח רעד .טנַײה םיא וצ טוג זיא ריזח אמט רעד

 רעד זַא ,ליטש ַאש יּבַא .ןָאטעג שטיווק ַא טשינ יּבַא ,טרעקעגרעּביא םיא רָאנ

 טעװ ןוא ןגיל ןּבילבעג זיא ריזח רעד יּבַא .וצ-סטכער ריט יד זיא ,ָאד זיא ריזח

 .ריט יד ןענעֿפע טעװ רע ןעוו ןֿפױלסױרַא טשינ

 רע ּביוא .עטירָאק ס'וק רעד וצ ןעמוקעגנָא רע זיא ריט רעד וצ טָאטשנָא

 ,ריט רעד וצ ןעמוקנָא רע טעװ וק רעד ףיוא ףיױרַא טשינ ןוא סקניל ףיוא ןייג טעוו

 ַייב ןטעבעג ךיז קערוי טָאה *..,ששש? .,ןָאטעג עפירקס ַא טָאה ריטילַאטש יד

 "ירקסעג רעדיוו טָאה ריט יד ,רעמ לסיּבַא ןענעֿפע טריּבורּפ טָאה רע .ריט רעד

 רעמ .גנונעֿפע רעלָאמש רעד ךרוד ןסיורד םוצ טּפוטשעגכרודַא ךיז טָאה רע .טעּפ

 "רעּבירַא זיא קערוי ...םיטַאּבעלַאּב יד ןקעװֿפױא לָאז רע רָאנ טשינ םיא טלעֿפ

 ַא טָאה טנוה רעד .ףיה םעד טמיױצעגמורַא טָאה סָאװ טיױלּפ םעד ןכָארקעג

 .ןרָאװעג ליטש ןוא ןָאטעג עקורמ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 יז טָאה רע ּוװ סעקַאשזק יד ןשיווצ טלױנקעגֿפױנוצ ןגעלעג זיא עלהנח

 יז טָאה לסָאי .ןצכולש ליטש ַא ןיא טרעטיצעג טָאה יז .טזָאלעגרעּביא גָאטַײּב

 רעדיוש ַא *,טוג ןַײז טעוװ ץלַא ןעז טסעוװ ,טוג ןייז טעו ץלַא;? : ךיז וצ טעילוטעג

 רע .ּפָאק םוצ ץיה ַא ןסָאשעגֿפױרַא ןוא ןקור סלסָאי ןֿפָאלעגכרודַא םעצולּפ זיא

 וק יד ןוא ריזח רעד זַא ןוא .ךיז רעטניה ריטילַאטש יד טכַאמרַאֿפ טשינ טָאה

 ?לַאטש ןוֿפ סיױרַא ןלעוו

 טגָאזעג טציא לסָאי טָאה *,טוג ןַײז טעוו ץלַא ,ןעז טסעוו ,טוג ןַײז טעוו ץלַא;

 .ןעלהנח ןעװעטַאר ן'רימ ,סנַײז ןָאט טעוװו טָאג ,קלח ןַײמ וט ךיא .ןיײלַא ךיז וצ

 ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ליטש ןעוועג זיא'ס .עקַארקָאּפ ַא עלהנח יד זיא יוא

 -יטש ךיז ןעלשירק ,ךעלגַײװצ ךיז ןכערּב ,ךעלדנייטש ךיז ןשטילג טציא ,רעהַא

 ,ששש ,ששש .טלַאֿפ ןוא ךיז טלקַאװ יז רָאנ ןוא ,סיֿפ עריא רעטנוא זָאלג רעק

 ןַײז טגנַאלרעד ,ןכָארקעגֿפױרַא רעטשרע רעד זיא לסָאי .טױלּפ רעד זיא טָא

 ,טױלּפ ןֿפױא ןסעזעג ןיוש זיא עלהנח .ףױרַא טּפעלשעג יז ןוא ,ןעלהנח טנַאה

 .ןָאטעג טשינ ץכערק ןייק וליֿפַא טָאה עלהנח .טעּפירקסעג טשינ טָאה טױלּפ רעד

 רעד טָאה םעצולּפ .םעטָא םעד ןטלַאהעגנַײא טלָאװ טניוו רעד וליֿפַא יו ,ליטש

 ןדליוו סטנוה םעד טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא ףיוה רעד ןוא ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טױלּפ

 לָאז יז ןכייצ ַא ,ליומ סעלהנח ףיוא טנַאה ןַײז טגײלעגֿפױרַא טָאה לסָאי ,ליּבעג

 יו ,ןרעטש ןָא למיה םוצ טקוקעגֿפױרַא טָאה רע .סּפיּפ ןייק ןזָאלסױרַא טשינ

 ?וטסיּב ּוװ ,עקינַײמ סָאד וט ךיא ?ונ :טגערֿפעג טלָאװ רע

 ליומ סעלהנח ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא רעדיוו ןוא רעדיוו טָאה לסָאי

 טשינ רָאנ לָאז סע סָאװ ,ןעיײרש טשינ רָאט יז .םיא טײטשרַאֿפ יז זַא טליֿפעג ןוא

 .ןַײרַא ףיוה ןיא טיולּפ ןוֿפ טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה רע .ןעַיײרש טשינ יז רָאט ןעשעג

 ןייצ יד טצירקרַאֿפ טָאה לסָאי ,סוֿפ ןַײז ןיא ןסיּבעגנַײא ךיז טָאה טנוה רעד

 ךיז טָאה ןילַא רע .ּפָארַא ןגיוצעג יז ןוא ,ןעלהנח וצ טנַאה ןַײז טקערטשעגסיוא

 טױלּפ םוצ וצ ךיז טלַאה עלהנח זַא טליֿפרעד טָאה רע ןעוו ןגירשעצ טשינ רעש

 .ןעמענּפָארַא טשינ ךיז טזָאל ןוא

 זיא לסָאי .ףור סעטסָאּבעלַאּב רעד טרעהרעד ךיז טָאה *? טרָאד זיא רעוו,

 ןוא ןעגנירּפשקירוצ ?ףיוה םוצ ןעלהנח ןּפעלשּפָארַא : ןרָאװעג טרַאטשרַאֿפ

 ,טליּבעג ןוא ןסיּבעג ,ןסיּבעג ןוא טליּבעג טָאה טנוה רעד ? ןֿפױלטנַא

 7? סערעילָאכ ידלַא וצ טרָאד זיא רעוו;

 ".טשינ ךימ ןעק טנוה רעד ןוא ,ייוו רימ טוט ךיוּב רעד .ךיא;

 -סױרַא עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,ןֿפָאלש ןשטנעמ זָאל ןוא ךיז רעטנוא ךַאמ,

 "4! רעווישרַאּפ טנוה ,קליוו רעליטש; .ןגירשעג

 ,טליּבעג רעטַײװ ןוא סוֿפ סקערוי טזָאלעגּפָא טָאה טנוה רעד

 *!ןַײרַא עדוּב רעד ןיא ,לװַײט רעליטש;
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 קערוי .טעשטרוּבעג רָאנ טציא רעּבָא ןטערטעגּפָא טשינ טָאה טנוה רעד

 רעד ןוא וק יד .ןֿפָא ןעוועג זיא ריט-לַאטש יד .ןעלהנח טּפעלשעגּפָארַא טָאה

 -עג ןוא קינייװניא ןוֿפ ריט יד טלטײקרַאֿפ טָאה קערוי .טכרָאנשעג ןּבָאה ריזח

 ,ןכרָאנש סעטסָאּבעלַאּב רעד ןרעה טעװ רע זיּב ןכירקֿפױרַא ןטימ טרַאװ

 א יו ןעזעגסיוא טָאה רע .ףלָאװ -- קליוו ןֿפורעג ןעמ טָאה טנוה םעד

 זַײמ ,ץעק ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה רע .שירעקיצרַאֿפ ןעוועג ףלָאװ ַא יו ןוא ףלָאװ

 גָאטרַאֿפ טָאה עמ רעדייא ךָאנ ,ןטֿפול רעד ןיא לגױֿפ ַא וצ וליֿפַא טליּבעג

 טזומעג ןעמ טָאה ,ןֿפָאלשעג ןענעז ייז ּוװ ,רעַײש ןוֿפ רעניה יד טזָאלעגסױרַא

 ןיוש ןּבָאה רעניה ענעגייא יד .עדוּב ןַײז וצ טייק ַא טימ ןדניּבוצ טנוה םעד

 -רַאֿפ לָאמַא טָאה ןוה עדמערֿפ ַא .טכיירגרעד טייק סטנוה םעד טַײװ יו טסּוװעג

 םעד טרעהעג ּבוטש ןיא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .טנָאנ וצ ןעמוקעגוצ ,טעשזדנַאלּב

 -וצסיורַא ןזיוװַאּב טָאה יז זיּב .ןעִילֿפ ןרעדעֿפ רעטצנעֿפ ןכרוד ןעזעג ,םערָאיל

 .עטָאלּב רעד ןיא ןּברק ןַײז טערָאטעג ןיוש קליוו טָאה ןֿפױל

 "דנַײרֿפ סטנוה םעד ןֿפױקנַײא ךיז ףרַאד רע זַא ןענַאטשרַאֿפ טָאה קערוי

 ןיא טײקמערָא ןַא'ס .ןקליוו טימ ןסע ןַײז ןלייט טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע .טֿפַאש

 ןַײז טליטש טנוה רעד .רעדניק ענעגייא יד וליֿפַא ןסיּב םעד טגרַאק עמ ,בוטש

 -מורַא ןָאק רע ןוא טייק רעד ןוֿפ ּפָא םיא טזָאל עמ ןעוו טכַאנַײּב טשרע רעגנוה

 טיורּב לקיטש ןַײז זומ רע זַא טנוה ןרַאֿפ ןרָאּפשּפָא רע ןָאק יוװ .ןייּב ַא ןכוז ןֿפױל

 .ןעלהנח טימ ןלייט

 לעװ ךיא; .ןקערוי ףיוא ןליּב טרעהעגֿפױא קליוו טָאה געט עכעלטע ךָאנ

 ,עטסָאּבעלַאּב רעד יב ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,ןסע ןַײז ןקליוו ןגָארטסױרַא

 ,ןגירשעגסיוא ַאלעה טָאה *,טנוה ןַײמ זיא'ס ,ריד עשַאז ַא;

 יד .טגָאזעג קערוי טָאה ?,שימייה רימ טימ ןרעוו לָאז קליוו רָאנ ליוו'כ,

 זיא ַאלעה .טנוה םעד רַאֿפ פוז עלעסיש סָאד ןּבעגעג םיא טָאה עטסָאבעלַאּב

 ןיימ זיא'ס .ּפוז סטנוה םעד ןסערֿפֿפױא ןזָאל טשינ ךיד לע'כ, .ןקערוי ןֿפָאלעגכָאנ

 ",טגוה

 וצ ױזַא ךיז טסַײר ַאלעה סָאװרַאֿפ ןענַאטשרַאֿפ טציא טשרע טָאה קערוי

 -מערֿפ ןייק טיה טנוה רעד .ןקליוו ןענעֿבנגַאב טשינ טעװ רע .טנוה םעד ןוַײּפש

 ,םעדיוּב םוצ ןּפַאכוצ טשינ ךיז לָאז רעד

 ןּבענ ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה טנוה רעד ןוא ןקור סקליוו רעּביא טעלג ַא

 רעּבָא תויח-בוטש ןוא תוֿפוע עלַא ןוֿפ קערש רעד -- ֿבלּכ רעד .סיֿפ סקערוי

 טָאה סָאּבעלַאּב רעד .לוויטש 'סָאּבעלַאּב םוצ טנָאנ ןעמוק טַאהעג ארומ טָאה

 םעד ןסירעג טָאה קעטיָאװ .הענכה טימ טעיָאװעג טָאה רע ןוא ,טעּפָאקעג םיא

 ךיוא ָאד טָאה קליוו; .ןסע ןַײז ןוֿפ טנחקלעגוצ טָאה ַאלעה .ןרעיוא יד ַײּב טנוה
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 םוצ טײקמערַאװ ַא טליֿפרעד טָאה רע .טכַארטעג קערוי טָאה *,טוג וצ טשינ

 .ךיז וצ טעילוטעגוצ םיא ןוא טנוה
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 זיא העיקש יד .ףרָאד ןרעביא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טנוװָא רעליטש ַא

 ןטַײװ ןיא תוֿפירש יד ןוֿפ טיור ןּבילּבעג זיא טנָאזירָאה-ֿברעמ רעד .ןעגנַאגעגסיױא

 יז זיא ?ָאטעג ןקידנענערּב םעד ןיא ךָאנ יז זיא ?ישעמַאמ יד זיא ּוװ .ָאטעג

 געוו ןֿפױא טכַאנ עדעי ַײּברַאֿפ ָאד ןעלדער סָאװ ןגוצ יד ןוֿפ םענייא ןיא ןעוועג

 ןטלַאהַאּב וצ טקישעגסױרַא ישעמַאמ יד טָאה ןעלהנח ןוא םיא ?עקנילבערט ןייק

 טסוװװעג ךָאד טָאה ןעמ ? ןטרָאד ןּבילּבעג יז זיא סָאװרַאֿפ .סיקסנישטליוו יד ַײּב

 .ןעשעג טע'ס סָאװ

 זיא סָאװ דיי ַא ןסָאשרעד ָאד ןעמ טָאה טנַײה .ןעשעג ךיוא סע טעװ ָאד

 רעד זיא ,ןּפַאכ םיא ןֿפלָאהעג ןּבָאה טַײלסֿפרָאד יד ,סענָאגַאװ יד ןוֿפ ןעגנורּפשעג

 ןַײז ןָאק'ס ? סרעּפַאכ יד ןשיוװצ ןעוועג סָאבעלַאּב

 יד ןוֿפ רעטצנעֿפ ענעגנָאהרַאֿפ יד ןיא טנַײשעגֿפױא ןּבָאה טכיל סערַאּפש

 דיי ַא םיא ןיא ןענעקרעד טעװ ץעמע ּביוא ,טרָאד ןוֿפ טרעיול רַאֿפעג .סעטַאכ

 ,דיי םענעֿפָאלטנַא םעד ךָאנ גָאטרַאֿפ טנַײה יוװ םיא ךָאנ ןגָאי ךיז עלַא ןלעוו

 !ןרעװ ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא -- -- ןגיוא סעלהנח ןעזרעד טעװ ייז ןוֿפ ץעמע ּביוא

 רע .ףוג סקליוו ןוֿפ טײקמערַאװ יד סיֿפ ענַײז ןּבענ טליֿפרעד טָאה קערוי

 ךיז טָאה רע .האנה טימ טעשטרָאװעג טָאה קליוו .ןקור סטנוה םעד טעלגעג טָאה

 .רעטעדניּברַאֿפ רעקיצנייא ןַײז ָאד זיא טנוה רעד .ןקליוו וצ טרעמַאלקעג

 סָאװ רעטייל ןוֿפ ןעלּפַאטש עכעלטע ןסירעגסױרַא קערוי טָאה סנגרָאמוצ

 םענעכַארּבעצ ַא ףיוא ןכירק טשינ טצוװ עטסָאּבעלַאּב יד .םעדיוּב םוצ טריֿפ

 ,ןטיה רע זומ ץַאלעה .םעדיוּב םוצ ןכירק וצ לױֿפ וצ זיא סָאבעלַאּב רעד .רעטייל
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 םעדיוּב ןֿפױא

 סָאּבעלַאּב רעד רעּבָא ,תומלשּב טעּברַא ןַײז ןָאט וצ טימַאּב ךיז טָאה קערוי

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה לָאמלייט .ןעּפעשט וצ ךיז סָאװ וצ ןענוֿפעג לָאמעלַא טָאה

 ןעמוקעגסױרַא טשינ ןוֿפרעד זיא סטוג ןייק רעּבָא ,םיא רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז

 ןוֿפ ןסערֿפעג טָאה ריזח רעד .תומהּב יד םורַָא ןעוועג רקיעּב זיא טעּברַא סקערוי

 ַא לָאמ ייווצ .עשַאּפ ףיוא עקנָאל רעד וצ טריֿפעג רע טָאה וק יד .ןטסימ עלַא

 תוקרי ןוֿפ לָאמטֿפָא ,ןלָאש-לֿפָאטרַאק ןוֿפ לכאמ ַא תומהּב יד ןבעגעג רע טָאה גָאט

 טָאה רע ,ץכעקעג סָאד ןטיירגוצ ןֿפלָאהעג טָאה רע .ןעַײלק לסיּבַא טימ טכָאקעצ
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 עד ליוו

 ס'וק רעד טימרעד טליֿפעגנָא ןוא ןישַאמ-עקשטעש רעד ףיוא יורטש ןטינשעצ

 ןקורט ַא ןּבָאה ןלָאז תומהּב יד טיהענּפָא ךיוא טָאה רע .ןטַײצלָאמ ןשיווצ עטירָאק

 ןוֿפ טכַארבעג רע טָאה ןרָאװעג טכַײֿפ זיא טסימ-לַאטש סָאד רָאנ יו .רעגעלעג

 ןיא ןּבילקעגֿפױנוצ טַאהעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד סָאװ רעטעלּב ענעקורט רעַײש

 ןעוו ןַײז טעוו עֿפש רעמ ץלַא טסימ ןיא טלדנַאװרַאֿפ רעטעלּב רעמ סָאװ ,טסּברַאה

 -עלַאב רעד רעּבָא .רעדלעֿפ יד ןקיטסימַאּב וצ לַאטש ןוֿפ ןעמענסױרַא סע טעוװ עמ

 ,םיצירּפ רַאֿפ יו תומהּב יד רַאֿפ סיוא טסטעּב וד; :הנעט ַא טַאהעג רָאג טָאה סָאּב

 ןטײרּפשסױא טסעוװו ? רעטעלּב יד ןזָאלסיױא ךיז ןלעוו'ס ןעוו ןָאט וטסעװ סָאװ

 "? ןזיוה עטכַאמַאּב ענַײד

 ןעמונעגנָא ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,רעגעלעג ןקורט ַא ןֿפרַאד תומהּב יד;

 ,ןקערוי רַאֿפ

 ,ןטײרּפשרעטנוא וטסעװ סָאװ .רעטעלּב יד ןוֿפ ןבילבעג טשינ דלַאּב ןיוש;

 ",קינעש ןַײד רַאֿפ ןליֿפַא יורטש ןייק ָאטשינ ? יורטש

 רעּבָא ,ןלַאטש ןעצ רַאֿפ גונעג ןַײז לָאז סע רעטעלּב גונעג ןלַאֿפעג זיא'ס;

 טייג ,קינטסַאּפ ןוא טסוּפ ַא ,רענעטלָאשרַאֿפ ַא קַאלױֿפ ַא זיא סָאּבעלַאּב רעד זַא

 === -- == לָאז ערעילָאכ עטסיוו ַא זַא .ןַײרַא דרע רעד ןיא טֿפַאשטריװ עצנַאג יד

 סָאּבעלַאּב רעד .ןרעהֿפױא טשינ יז ןָאק ןטלעש ןָא טּבייה עטסָאּבעלַאּב יד זַא

 ,קָאטשניר ַא ןיא ןרוּכיש ַא רעטעּפש םיא טניֿפעג עמ .ריט רעד טימ קַאנק ַא טיג
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 ןרָאװעג זיא דלַאװ רעד .ןרילָאק עקיטכיל ןיא טעינימעג ךיז ןּבָאה רעדלעֿפ יד

 ןעמַאזוצ לעֿפ ס'וק רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא לָאװ-רעטניוו יד .רעשטיוושטעג טימ לֹוֿפ

 ףױלרַאֿפ ןיא וק רעד וצ ןסקַאװעגוצ טַאהעג ןענעז סָאװ סעּפורָאקס-טסימ יד טימ

 ךיז ףיוא טלָאװ יז יו טײקשירֿפ טימ טצנַאלגעג טציא טָאה וק יד .רעטניוו ןוֿפ

 ךס ַא ןבעגעג וק יד טָאה זָארג ןשירֿפ ףיוא טעשַאּפעג .לעֿפ עַײנ ַא ןגיױצעגנָא

 ,ךלימ עלעּפעט ַא ןלַאֿפעגוצ לָאמַא ךיוא זיא ןקערוי .ךלימ

 טָאה גנוי רעד .ןקערוי ףיוא טייקיצניג טימ טקוקעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 ,טכַאנַײּב רעגעלעג ןקורט ַא ןוא גָאטַיּב זָארג שירֿפ .טעּברַא ןַײז ןָאטעג ךעלרע

 םעד ןעמענוצּפָארַא ךלימ ןּבילּבעג ןיוש ריא זיא ,ךלימ רעמ ןּבעגעג וק יד טָאה

 יד טֿפױקרַאֿפ ןיוש טָאה עטסָאבעלַאּב יד .רעטוּפ לקיטש ַא ןכַאמ ןוא טנַאמש

 טעװ ןייג ױזַא רעטַײװ טע'ס זַא .ךעלעקלביצ עגנוי ,ךעלכעטער עטיור עטשרע

 טעװ ןקלעמ םוצ יק ייווצ טימ .וק א ךָאנ ףיוא ןרָאּפשּפָא ןענָאק רעטניוו זיּב יז

 טשינ רָאנ לָאז קעצַאװ .ּבוטש ןיא טיורּב לקיטש סָאד ןלעֿפסױא טשינ רעמ ןיוש

 ,ןרוּכישרַאֿפ סע ןוא *לּפינק; ריא ןעניֿפעג

 טגָאזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ",זדנוא טימ ָאד ןסע טסנָאק .קעװַא ךיז ץעז;

 ,םוז לסיש ַא טגנַאלרעד םיא ןוא ןקערוי וצ
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 *,ךיז יב ןסע ןיוש לע'כ;

 טשינ ןָאק רע; .טשימעגנַײרַא ךיז סָאּבעלַאּב רעד טָאה *,עקטַאמ םיא זָאל,

 ".לַאטש ןוֿפ קנַאטשעג םעד ןָא ןסערֿפ

 ןּביוהעגנָא עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *1וק יד יו רעקינייו ןעד טסקניטש וד;,

 ,בוטש ןוֿפ טרַאשעגסױרַא לַײװרעד ךיז טָאה קערוי .סָאּבעלַאּב ןטימ ַײרעגירק ַא

 ןעוו טגָאזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,זיוה ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןּבָאה זַײמ;

 *,םעדיוּב ןֿפױא ייז ךיא רעה גָאט ןלעה ןטימ ןיא וליֿפַא? ,ןעמוקעגקירוצ זיא קערוי

 ,טעמכחעג ךיז סָאּבעלַאב רעד טָאה *,קעּבָארַאּפ ןַײד ןסערֿפֿפױא ךָאנ ןלעו ייז;

 ןקערוי טגערֿפעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *1 טשינ ייז טסעז וד;

 טָאה *,טעגרהעג יו ךיא ףָאלש טכַאנַײּב ,רעכעל יד ןיא ייז ןענעז גָאטַײּב;

 ,טרעֿפטנעעג קערוי

 רוטּפ זומ עמ .םס ןגײלנָא ןײגֿפױרַא ךיא לעװ רעטייל םעד רימ טכיררַאֿפ,

 "ליה עַײנ סָאד ףיורַא טגייל עמ רעדייא זַײמ יד ןוֿפ ןרעוו

 רעטנוא ןעוועג ןענעז תומהּב יד רַאֿפ לַאטש רעד ןוא ןעניווװו םוצ הריד יד

 טָאה םעדיוּב ןֿפױא טירט רעדעי .ןינּב ןצנַאג ןרעּביא םעדיוּב ןייא טימ ,ךַאד ןייא

 טגעװַאּב רָאנ רשֿפא ,ןָאטעג יירד ַא םתסה ןמ ךיז טָאה עלהנח ,ןטנוא טכליהעגּפָא

 זַײמ ןכוז םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא טעוו עטסָאּבעלַאּב יד זַא .סוֿפ רעדָא טנַאה ַא טימ

 == -- -- סרעגרע סעּפע ןעניֿפעג יז טעוװ

 ןענוֿפעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה *,םעדיוּב ןֿפױא טיורּב טּפעלש גנוי רעד זַא;

 ןייק ָאד ןעוועג טשינ, .גנילּביל סּבַײװ םעד ףיוא ןגָאלקַאּב וצ ךיז טייהנגעלעג ַא

 *,ץ'קליוו ןּבָאה רימ טניז זַײמ

 זַײמ ןוא ,רעגעידןצַאר ַא טנוה ַא .סָאּבעלַאּב ןַײז יו ןרָאװעג לױֿפ זיא קליוו,

 ",םעדיוּב ןֿפױא

 ךימ טעװ סָאּבעלַאּב רעד ּביוא .טייק רעד ףיוא קידנעטש ךָאד זיא קליוו}

 טלעג ןּבעגסױא ןֿפרַאד טשינ ןעמ טעװ םעדיוּב ןֿפױא ן'קליוו ןעמענֿפױרַא ןזָאל

 .טשימעגנַײרַא ךיז קערוי טָאה *,םס ףיוא

 זה סָאד טעװ סטנוה םעד טימ ןשימנעמַאזוצ ךיז ןלעוװו ײלֿפ ענַײד זַא;

 .סעּכ ןיא ןרָאװעג סָאּבעלַאב רעד זיא ?,טײלֿפמוא טימ ןרעוו טציײלֿפרַאֿפ

 -עגּפָא לָאמַא ךיז טסלָאװ וד ּביוא .טײלֿפמוא ןגעוו טדער סע רעוװ רָאנ עז,

 ",םישוּבלמ ענַײד ןזיול טֿפרַאדעג טשינ ךיא טלָאװ ןשַאוװ

 ןָאק ןגעװטענַײמ ןגעוו .טנוה ןטימ ןּבָאה הנותח רע ןָאק ןגעװטענַײמ ןגעוופ

 ".עדוּב סקליוו ןיא גנוי רעד ןוא םעדיוּב ןֿפױא ןֿפָאלש קליוו

 .רעטייל םענעכָארּבעצ םעד ףיוא טנוה םעד טּפעלשעגֿפױרַא םיוק טָאה קערוי

 קליוו טָאה םעדיוּב םוצ טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה ןטלַאּב-לַאטש ןיא עּפַאלק יד ןעוו
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 עד ליוו

 ,יורטש ןוֿפ ןּבױהעגסױרַא ךיז טָאה ּפָאק ַא .רעכעלזָאנ יד טימ ןֿפינש ןעמונעג

 ,קליוו ליטש; ,ןטלַאהעגקירוצ םיוק םיא טָאה קערוי .ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה קליוו

 -וצ טָאה קערוי .קרַאק סקליוו טעלגעג ןוא ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,ליטש ַײז

 עּפָאלק רעד ףיא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .לַאטש םוצ עּפַאלק יד טכַאמעג

 ,יורטש ןוֿפ סױרַא טכירק עלהנח ןעוו ןשַארעּביא ןענָאק טשינ םיא לָאז רענייק

 ,סיֿפ סקערוי ןּבענ ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא קע םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה קליוו

 רע ןעניימ טעוװ עמ .ןדער טגעמעג וליֿפַא קערוי טָאה ךיז ןּבענ ןקליוו טימ

 "ומרעד יז טָאה קערוי .טנוה ןרַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה עלהנח .טנוה םוצ טדער

 לטנעה סעלהנח טימ טָאה קערוי .ןעלהנח טקעמשַאּב טָאה טנוה רעד .טקיט

 רע יװ ןדייּב ייז וצ טעילוטעג ךיז טָאה טנוה רעד .ןקור סטנוה םעד טעלגעג

 *,ץלַא ײטשרַאֿפ ךיא ,ײטשרַאֿפ ךיא, : טגָאזעג טלָאװ

 -יוּב ןרעביא ןֿפױלמורַא ןעמונעג קליוו טָאה ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס רָאנ יו

 יד ןקעוורעביא טשינ לָאז רע טנוה םעד ןקִיורַאּב וצ טכוזעג טָאה קערוי .םעד

 ךיז טָאה ליד םעד ןיא טערּב ַא ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה קליוו .םיטַאּבעלַאּב

 ןגעלעג זיא סקיּב ַא .טרַאטשרַאֿפ ןייטש ןּבילּבעג זיא קערוי .ןּביוהעגרעטנוא

 .טערּב רעד רעטנוא ןטלַאהַאּב

 ,סקיב ַא ןעניֿפעג ןלעװ ייז ּביוא ,עטַאכ יד ןדניצרעטנוא ןלעו ןשטַײד יד

 ,ןקָארשרעד ךיז קערוי טָאה

 יז זַא .ןקערוי ןיא ןטכױלעגֿפױא טָאה ןֿפָאה ַא .ןדנוװשרַאֿפ זיא קערש יד

 וצ ןּבָאה ארומ ייז ןלָאז סָאװרַאֿפ סקיּב ַא ןטלַאהַאּב וצ ארומ ןייק טשינ ןּבָאה

 ,עטסָאּבעלַאּב יד יוװ ַאזַא ןעוועג טלָאװ סָאּבעלַאּב רעד ּביוא ? ןעלהנח ןטלַאהַאּב

 ? ךיא רָאנ ןלייצרעד רשֿפא

 ןֿפױא ןֿפױל סטנוה םעד ןוֿפ טקעוועגרעּביא ךיז ַאלעה טָאה ּבוטש ןיא ןטנוא

 ,טכַאנ רעד ךרוד טּפַאכעג טָאה קליוו זַײמ לֿפיװ קירעגַײנ ןרָאװעג זיא יז .םעדיוּב

 ןֿפָאלעגוצ ןוא רעטייל םעד ףיוא טירט טרעהרעד רעטשרע רעד טָאה טנוה רעד

 ןענעֿפע טנָאקעג טשינ ַאלעה טָאה עּפַאלק רעד ףיוא ןקליוו טימ .עּפַאלק רעד וצ

 ,יורטש טימ טקעדעגרעּביא ךיז לענש טָאה עלהנח .םעדיוּב םוצ גנַאגנַײרַא םעד

 -עגסורַא ןוא רעדורעג םעד ןוֿפ טקעוװעגרעּביא ךיז ןּבָאה םיטַאּבעלַאּב יד

 ןסירעג ךיז טָאה ַאלעה .ןטנוא ןעוועג ןיוש זיא קערוי .ןַײרַא לַאטש ןיא ןֿפָאל

 ,ריא ףיוא טליּבעג טָאה קליוו .טזָאלעגוצ טשינ יז טָאה קערוי .רעטייל םוצ

 וצ טשינ טזָאל וד זַא םעדיוּב ןֿפױא ןטלַאהַאּב וטסָאה תורצוא ַארַאֿפ סָאװ

 *! סָאּבעלַאּב רעצנַאג ַא ָאד ןרָאװעג; ,סעּכ ןיא ןעוועג רעיוּפ רעד זיא *1 דניק ןַײמ

 "טנעעג קערוי טָאה *,םעדיוּב ןֿפױא ןטלַאהַאּב סעּפע טָאה סָאּבעלַאּב רעד,

 ".סרעלּפַאלּפ ןענעז רעדניק, .טרעֿפ

 ,ןֿפערט טלָאװעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *7 ןֿפנָארּב;
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 טסַאמ א ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טשינ ןָאק רע זַא ןכייצ ַא טכַאמעג ןוא טגָאזעג קערוי טָאה *,רעגרע ךָאנ;

 .טרעה ַאלעה ןעוו ןדער

 תוׂשעמ ַארַאֿפ סָאוװ; ,לַאטש ןוֿפ ץַאלעה ןּבירטעגסױרַא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 רעד טָאה "!ןקַאהסיוא ןייצ עטלױֿפרַאֿפ ענַײד ריד לע'כ ? רזממ ,סיוא וטסכַארט

 ,טרעזייבעג ךיז סָאּבעלַאּב

 ןטימ ןָאטעג געװַאּב ַא ,סקיּב ַא יװ טנַאה ןייא טקערטשעגסיוא טָאה קערוי

 ,לגניצ סָאד ןָאטעג יצ ַא טלָאװ רע יו טנַאה רערעדנַא רעד ןוֿפ רעגניֿפיזַײװ

 "?צגָאלדָאּפ רעד רעטנוא טכוזעג וטסָאה סָאװ ,רענייא רזממ וד;,

 עמ ,לגענ ייווצ ַא ןּבעג רימ סָאּבעלַאּב רעד לָאז .טקעדעגּפָא סָאד טָאה קליוו;

 ".טערּב סָאד ןעלגָאנוצ ףרַאד

 רעד ןגעוו טסוװעג טשינ טָאה יז ,טמלצעגרעּביא ךיז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 יז טָאה *!רוּכיש וד ,זיוה עצנַאג סָאד ןכַאמ ךעלקילגמוא טסעװ וד; .סקיּב

 .ןגירשעג

 ,טגָאזעג קערוי טָאה *,ןַײמ זיא'ס ןגָאז ל'כיא .םעדיוּב ןֿפױא ףָאלש ךיא,

 ןגירשעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,ןַײרַא טשינ ךיז שימ רעצָאר וד;

 -ַאװש יד ןּבַײרטרַאֿפ ץ'רימ ןעוו גָאט ַא ןעמוק טע'ס ,ילּכ ַאזַא טָאה רעדעי;

 ,סָאּבעלַאּב םעד ןלעֿפעג טלָאװעג קערוי טָאה ".דרע רעשיליוּפ רעזדנוא ןוֿפ סעּב

 -כָאנ סָאּבעלַאּב רעד טָאה *-- -- -- גָאט א ןעמוק טע'ס ,סע טָאה רעדעי;

 .ןקערוי טדערעג

 "יטנָא םעד ןוֿפ דרע עשיליופ עקילייה יד ןצישַאּב סוזעי ןַאּפ רעד לָאז;

 ,םיאנוׂש יד ,סעּבַאװש יד ןוֿפ ןצישַאּב זדנוא עמַאמ סטָאג עקילייה יד לָאז .טסירק

 ַא טעשטּפעשעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,קילגמוא ןוֿפ זיוה סָאד ןעמערישַאּב ןוא

 ,לַאטש ןוֿפ סױרַא ןוא הליֿפּת

 טּפַאלקעג ךעלדנַײרֿפ סָאבעלַאב רעד טָאה *?ַאה ,גָאט ַא ןעמוק טעוו'ס;

 ",ןסיוו ץלַא טשינ ןֿפרַאד סעּבַאּב יד ןוא; .עציילּפ ןיא ןקערוי

 ןיא ןטלַאהַאּב םיא ןוא לַאטש ןוֿפ רעטייל םעד ןגָארטעגסױרַא טָאה קערוי

 ךיוא טָאה טציא .טּבױלעג םיא סָאבעלַאּב רעד טָאה *,רזממ רעגולק ַא; .רעַײש

 .םעדיוּב םוצ ןכירק טשינ לָאז ַאלעה ןטיהעג עטסָאּבעלַאּב יד

* 

 סעקלעכַאד ענלעגיצ יד ףיוא טגיילעצ ךיז ץַאק עליױֿפ ַא יו טָאה ןוז יד

 ןוא ךַאד ןוֿפ עוּפיש רעקידחרזימ רעד רעּביא ירֿפרעדניא ,םעדיוּב-ייה םעד רעּביא

 סייה ןעוועג גָאט ןצנַאג ַא זיא םעדיוּב ןֿפױא .רעקידֿברעמ רעד רעּביא קיטימכָאנ

 ענעסקַאוװעגסיוא סָאד וליֿפַא ךיז ןוֿפ ןגױצעגּפָארַא טָאה עלהנח .םונהיג ַא ןיא יו

 ירֿפרעדניא ,סייווש ריא ןוֿפ סַאנ ןעוועג זיא ריא רעטנוא יורטש סָאד ןוא ,לדמעה
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 עד ליוו

 "וצֿפױרַא ןזיוװַאּב לָאמעלַא קערוי טָאה עלוש ןיא ןעוועג ןענעז רעדניק יד ןעוו

 ןיא ןטָארּבעג ךיז יז טָאה קיטימכָאנ .ןעקנירט םוצ רעסַאװ טימ שַאלֿפ ַא ןגָארט

 ךַאז עדעי זיא טַײצ-המחלימ .ןעמוג םעד ןצענַאּב וצ רעסַאװ לסיּבַא ןָא ץיה רעד

 8 רעטנוא רעַײש ןיא .ןשַאלֿפ עכעלטע טַאהעג שטָאכ טלָאװ רע ּביוא ,רצוא ןַא

 ,ךעלשעלֿפ 'סָאבעלַאּב םעד יאדווַא ,ןֿפנָארּב ןוֿפ ךעלשעלֿפ ייווצ ןגיל ץלָאה סיוטש

 ,סָאּבעלַאּב ןטימ ןּביײהוצנָא רָאנ טשינ םיא טלעֿפ רעמ

 זיא קיסע ןוֿפ שַאלֿפ יד ןעוו גָאט ןּבלַאה ַא ןטלָאשעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 ןַײז טלָאװ שַאלֿפ יד ןעמונעג טָאה רע זַא טסּוװעג טלָאװ יז ּביוא .ןדנוװשרַאֿפ

 !ןשָארג ַא ןעוועג טרעוו טשינ ןבעל

 ךעלשעלֿפ-ןֿפנָארּב יד ןעמענ וצ ךעלרעֿפעג רעקינייו סע זיא ךעלטנגייא

 . ..ןֿפנָארּב ןַײז ןגעוו ןגַײװש ךָאד זומ סָאּבעלַאּב רעד .שַאלֿפ-קיסע יד יו

 לָאמ ליֿפױזַא זומ רע .ןעוועג גונעג טשינ ךיוא ןענעז רעסַאװ ןשַאלֿפ ַײרד

 רעד טעװ גָאט ןלעה םענייש ןייא ןיא .ּפמולּפ רעד וצ ןשַאלֿפ יד טימ ןֿפױל

 -ייה םעד טימ ןעגנַאלרעד םיא ןוא טנַאה ןַײז ןיא ןשַאלֿפ יד ןעזרעד סָאּבעלַאּב

 טימ ּפמולּפ רעד וצ ןייג ךָאד ןָאק רע !רַאנ ַא רע זיא יוא .ּפָאק ןרעּביא לּפָאג

 "סנירג םעד ןסיגַאּב וצ ןַאק רעד טימ ,תומהּב יד רַאֿפ רעסַאװ ןוֿפ רעמע םעד

 ?עלהנח טסייוו וד, .ןשַאלֿפ יד ןיא ןסיגרעּביא סע לַאטש ןיא טשרע ןוא ןטרָאג

 ".ךַאנ רעסיורג ַא זיא רעדורּב ןַײד

 ,טכַאלעצ ךיז טָאה קערוי ןוא טרעֿפטנעעג עלהנח טָאה *,סייוו'כ,

 -ײּברַאֿפ ןוא עקנָאל רעד ןוֿפ וק יד ןבירטעג גָאט םעד טָאה קערוי ןעוו

 עסיורג ַא ּפמולּפ ס'נכש םעד ַײּב ןעזרעד רע טָאה ףיוה ס'נכש םעד ןעגנַאגעג

 ּפמולּפ רעד וצ ןַײרַא טעוו רע ּביוא ןגָאז סעּפע םיא טעוװ רעוו ,שַאלֿפנַײװ ענירג

 ? רעסַאװ קנורט ַא ןעמענ

 וק רעייז ןעגנערב קעװַא יאדװַא ןענעז םינכש יד .לזמ טַאהעג טָאה קערוי

 ןשַאלֿפ ריֿפ טימ .םייהרעדניא ןעוועג טשינ זיא טנוה רעייז וליֿפַא .עשַאּפ רעד ןוֿפ

 ,שַאלֿפנַײװ יד ,שַאלֿפ ןייא זַא טרֿפּב ,ןטלַאהסיוא ןענָאק ןיוש עלהנח טעװ רעסַאוװ

 .עסיורג ַאזַא זיא

 טָאה קערוי .ט'הריג-הלעמ ןוא םיוּב ַא ןוֿפ ןטָאש ןרעטנוא ןגעלעג זיא וק יד

 ףיוא טגָאלקעג ךיז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ןטרָאג-סנירג םעד ןרעסַאוװַאּב ןֿפלָאהעג

 ,ץלַאז ףיוא זַײרּפ םעד טֿפױרשעגֿפױרַא סערעילָאכ ידלַא וצ רעדיוו; .תורקי םעד

 ןּבעג תומהּב יד וליֿפַא ןעמ ףרַאד ןציה יד ןיא .ץלַאז ןָא ךָאק ןוא םענ שטָאכ

 *,ץלַאז

 ?ןסעגרַאֿפ טנָאקעג סע רע טָאה יוװ ? ךַאװש ױזַא ןרָאװעג עלהנח זיא רַאֿפרעד

 ןעמענ ןעמ ףרַאד ךס ַא טציווש .ןעמ ןעוו זַא טגָאזעג לָאמעלַא טָאה ישעמַאמ יד

 ,גָאט ןדעי רעסַאװ ליֿפױזַא סיוא טציווש ןוא סיוא טקנירט עלהנח .,ץלַאז לסיּבַא
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 ןעלגומשוצנַײרַא טלָאמעד ןזיװַאּב טָאה רע ןעוו .ץלַאז לסיּבַא ןּבָאה ףרַאד יז

 ץלַא טסייוו רע זַא ןדערנַײא ןעמונעג ךיז רע טָאה ָאטעג ןיא לֿפָאטרַאק לסיּבַא

 טשינ טּבייה ןוא ןעלהנח ןצישַאּב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע .ץלַא ןעק ןוא

 סָאװ .םעדיוּב ןֿפױא ןרעוו קנַארק טשינ םיא לָאז יז ןָאט וצ סָאװ ןסיוו וצ ןָא

 ? רעטקָאד ַא ןֿפור טעוו רע ,ןרעװ קנַארק טעװ עלהנח ּביוא ןָאט רע טעו עקַאט

 זיּב ץלַאז ןָא ןטלַאהעגסיױא טָאה עלהנח זַא .שירעלעטשנייא ליֿפוצ זיא רע

 ןעמענ טרָאטעג טשינ טָאה רע .ןטלַאהעגסױא ךיוא ןגרָאמ זיּב יז טלָאװ ,טנייה

 -עגקעװַא זיא רע יו ןעזעג יז טָאה .ףיוה ןיא זיא עטסָאּבעלַאּב יד ןעוו ץלַאז

 םיא יז טעװ ןרוּפש טזָאלעגרעּביא טָאה רע ּביױא ?ץנעדערק םעד ןוֿפ ןעגנורּפש

 ןענעז ייז -- ,ןענעֿבנג קעטיָאװ ןוא ַאלעה ,טעֿבנג סָאּבעלַאּב רעד ,ןּבַײרטסױרַא

 .טכערעג ןַײז ןוא ּפָאק םעד ןטעלּפ םיא טעװ יז ? רע רעּבָא ,רעדניק עריא

 -ֿפױרַא ןעמונעג ןוא לַאטש ןיא רעסַאװ רעמע ןַא טזָאלעגרעּביא טָאה קערוי

 םיא עכורסעג ַא טָאה ,עּפַאלק יד טנֿפעעג טָאה רע רָאנ יו .םעדיוּב םוצ ןכירק

 "וק ןוֿפ חיר םוצ טניווועגוצ ךיז לענש טָאה רע .זָאנ רעד וצ ןָאטעג גָאלש ַא

 ןעקנירט ןעמונעג טָאה עלהנח טניז .רעגרע זיא םעדיוּב ןֿפױא רעּבָא ,טסימ

 סע זיא ןענירסיוא ןוא ןֿפױלרעּביא ןייא ןיא טלַאה לּפעט-טכַאנ ריא ןוא ליֿפױזַא

 רעד רעּבָא ,ּפָאט םורַא עשזולַאק יד סיוא טנקירט ץיה יד .ןטלַאהסיוא םוצ טשינ

 ?ןעמ טוט סָאװ .רוסמ ַא זיא קנַאטשעג

 ,ןשַאלֿפ יד ןסיגנָא ןֿפױלּפָארַא םדוק .ןשַאלֿפ עקידייל יד טּפַאכעג טָאה לסָאי

 ? ןשַאלֿפ יירד .לוֿפ רעמע םעד ןענוֿפעג טשינ ןעמ לָאז ןעמוקנָא טעוו ץעמע ּביוא

 *? שַאלֿפ ענירג עסיורג יד זיא ּוװ ,עלהנח, ? שַאלֿפנַײװ יד ,עטרעֿפ יד זיא ּוװ

 יד ןסָאגעגנָא ,לַאטש ןיא ּפָארַא זיא קערוי .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהנח

 רע .םעדיוּב םוצ ףױרַא קירוצ ןוא רעסַאװ עקירעּביא סָאד ןסָאגעגסױא ,ןשַאלֿפ

 ןּבעג וצ ריא ןסעגרַאֿפ טשינ רעש טָאה ןוא עקנָאל רעד וצ ןייגוצקירוצ טלַײא

 סָאד ןענעֿבנג וצ ןַײא ץלַא רע טלעטש טשרעוצ ,עגושמ רע זיא יוא .ץלַאז סָאד

 ןּבעג וצ סע ריא רע טסעגרַאֿפ ךָאנרעד ,ץלַאז

 טָאה יז .וצרעד ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז ןוא רעקוצ זיא'ס טניימעג טָאה עלהנח

 ןָאק עמ; ,טגרָאװעג לסָאי טָאה *,ךיוה ױזַא טשינע ,ןעַײּפש ןוא ןעַײּפש ןעמונעג

 ".ןרעװ קנַארק וטסע' טשינַא ןעגנילשּפָארַא סָאד טזומ וד .טַײװ יו ןרעה

 ךיז טָאה ץלַאז סָאד .לריּפַאּפ ןטימ טנַאה ןַײז טּפוטשעגקעװַא טָאה עלהנח

 ענעשעק ןיא טַאהעג טָאה קערוי סָאװ טיורּב לקיטש סָאד .יורטש ןיא טישעגסיוא

 רע רעּבָא ,ירֿפ ןגרָאמ ןסַײּבנָא ףיוא ןעלהנח ןּבעג וצ ןטלַאהַאּב טַאהעג רע טָאה

 טיורּב לקיטש סָאד ןעקנוט ןעמונעג טָאה רע .ץלַאז םעד ןוֿפ סעּפע ןװעטַאר זומ

 טשינ סע טָאה עלהנח .טיורּב םוצ טּבעלקעגוצ ךיז טָאה ץלַאז לסיּבַא ,יורטש ןיא
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 עד ליוו

 ךיז טָאה יז .ליומ ריא וצ טיורּב סָאד טּפוטשעג טָאה קערוי .ןעמענ טלָאװעג

 ,ןּפיל יד ןסָאלשרַאֿפ ןוא םיא טימ טלגנַארעג

 םַײּב םייהרעדניא עקניזימ עטעשטשעיּפרַאֿפ יד ץלַא ךָאנ טסיּב וד טסניימ וד;

 ךָאנ ןרָאװעג זיא למינּפ ךיילּב סעלהנח .,סעּכ ןיא ןרָאװעג קערוי זיא *? ישעטַאט

 ןכָאנ ןעקנעּב ןוא ןענייוו יז טעו טציא .טרעטיצעג ןּבָאה ןּפיל עריא .רעכיילּב

 "!ישעטַאט םעד טסקנעדעג; ,זדלַאה ןיא ןקיטש ןעמונעג טיא טָאה סע .ישעטַאט

 ןלירּב ?ישעטַאט םעד טשינ טסקנעדעג; .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהנח

 *? טסקנעדעג ...םינּפ םעד םורַא סַאּפ רעניורּב ַא רָאנ --- לדרעּב ןריושעג ץרוק ַא

 .וק רעד וצ ןֿפױל טזומעג טָאה רע ןוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהנח

 רעּבָא ,לוֿפ ןעוועג זיא ּפָאט רעד ןעוו ןטלַאהנַײא ךיז טריּבורּפ טָאה עלהנח

 טָאה יז .טעּברַא ךס ַא טַאהעג טָאה קערוי ןוא גנַאל וצ ןעוועג ןענעז געט יד

 ןוא ,ןגיוא יד ןוֿפ ןענורעג שזַא ןענעז ןרערט זַא טסעֿפ ױזַא סיֿפ יד טֿפמַארקרַאֿפ

 ןוא ליוו רע ןעוו ןעקנירט ןָאק רע ,טוג זיא םיא .ןעמוקעג טשינ ץלַא זיא קערוי

 ,ןגָאז ןייא ןיא רע טלַאה ?,ןַײא ךיז טלַאה ,ןַײא ךיז טלַאה; .ליוו רע ןעוו ןשיּפ

 סע .ליוו סע סָאװ ןַײז לָאז ,סױרַא סע לָאז ,סױרַא לסיּבַא יו יײס ןיוש זיא'ס

 טשינ וליֿפַא םיא טעװ יז .ןענערּב לָאז .טיור טיוה יד ,סיֿפ יד ןשיווצ טנערּב

 ,טשינ סָאד --- םיא ףרַאד יז ןעוו ןעמוק רעּבָא ,ריא רעּביא טַײרש רע רָאנ .ןגָאז

 ןיא ןָאטעגנַײרַא סע ןוא ץלַאז לסיּבַא טעֿבנגעג לָאמַא רעדיוו טָאה קערוי

 ןעוועג טשינ זיא סע .רעסַאו םעד ןוֿפ טכוזרַאֿפ טָאה עלהנח .רעסַאװ שַאלֿפ ַא

 יד ןשיװצ טיוה ענעדניצרַאֿפ יד ןשַאװעג טימרעד יז טָאה ,ןעקנירט םוצ טוג

 .ןעזרעד יז טָאה רע ןעוו ןקערוי רעטנוא ןָאטעג ךערּב ַא ךיז ןּבָאה ינק יד .סיֿפ

 סָאד טּפוטשרַאֿפ ךיז יז טָאה ןענייו ריא ןרעהרעד טע'מ טַאהעג ארומ טָאה יז

 יז ןזַא ןָאטעג ייו ױזַא טָאה'ס .עשזולַאק ַא ןיא ןגעלעג זיא יז .יורטש טימ ליומ

 עטיור ןוא יורטש ןוא סייווש ןוא ןרערט .לּפעט סָאד טצונַאב טשינ וליֿפַא טָאה

 ! ןָאט סעּפע זומ רע ? ןעמ טוט סָאװ .קילּב סקערוי רַאֿפ טלדניוושעג ןּבָאה ןגיוא

 -ריזח טזָאלעגסיױא טימ עלעּפעט ַא ןטלַאהַאּב טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ןעזעג טָאה רע

 -עלַאּב יד .סעּפע טלַאהַאּב יז ןעוו םיא רַאֿפ טשינ ךיז טיה עטסָאּבעלַאּב יד .סטעֿפ

 סטעֿפ לסיּבַא ןּבָאה זומ רע ?ןָאט רע ןָאק סָאװ רעּבָא ,םיא טיורטעג עטסָאּב

 ,טיוה ענעדניצרַאֿפ סעלהנח ןרימשוצנַײא

 טזָאלעגסיױא ןעוועג זיא סטעֿפ סָאד רעּבָא ,סטעֿפ לסיּבַא טכַארּבעג טָאה קערוי

 -רַאֿפ טימ ליטש ןגעלעג טציא זיא עלהנח .ןטלַאה רעסעּב ךיז לָאז סע ץלַאז טימ

 ,טנייוועג טָאה יז ןעוו יו ןעוועג רעגרע ךָאנ זיא'ס ןוא ,ןּפיל עטנקורטרַאֿפ עטסערּפ

 זיא טערּב סָאד .טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה קערוי יו ןעוועג רעטכַײל זיא סע

 .רעסעמ םעד רעטנוא טלשירקעג ךיז טָאה ןוא םערעוװ-ץלָאה ןוֿפ ןסערֿפעצ ןעוועג
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 -סיוא ןעוועג טכַײל ךיוא זיא סָאד ,םייל טכיש ַא ןעוועג זיא טערּב םעד רעטנוא

 ןעוװעג זיא טערב עטצעל סָאד .טערּב ַא רעדיו םייל םעד רעטנוא .ןצַארקוצ

 לָאז ךָאל סָאד ןדַײנשוצסױא סנגרָאמירֿפ ייוצ ןעמונעג םיא טָאה סע ,טרַאה

 עמ ,ןיילק ןעוועג זיא ןטלַאּב-לַאטש םעד ןיא ךָאל סָאד .לַאטש םוצ ןײגכרודַא

 טרימשרַאֿפ סע טָאה רע .ץלָאה םעניא טינש ןשירֿפ םעד ןעזנָא טנָאקעג רעּבָא טָאה

 ,טסימלַאטש טימ

 ,ןטלַאּב ןיא ךָאל סָאד טכַארטַאּב ןוא לַאטש ןיא ןטנוא ןענַאטשעג זיא קערוי

 טלָאװ רע ּביוא .ןעזנָא סע טעו עמ ,רעסערג ןכַאמ טשינ סע רָאט רע ,ןיינ

 עלהנח .ךָאל סָאד ןכַאמ רעסערג טֿפרַאדַאב טשינ רע טלָאװ קעיל ַא טַאהעג

 טשינ רעמ ךיז טלָאװ ןוא ךָאל םעד ןיא קעיל םעד טקעטשעגנַײרַא טלָאװ

 לַאטש ןיא ןסיגּפָארַא ץלַא קעִיל ןכרוד טנָאקעג טלָאװ יז ,ןטלַאהנַײא טֿפרַאדַאּב

 ןעמ טצונ זיוה ןיא קעיל ןייא רָאנ ןַארַאֿפ ?קעיל ַא ןעמ טמענ ּוװ רעּבָא .ןַײרַא

 עטסָאּבעלַאּב יד ןעוו ,םינוק ןוֿפ ןשַאלֿפ יד ןיא ךלימ ןסיגוצנַײרַא גָאט ןדעי סע

 ,רעשַאנ םעד ןץיַאלעה טשטַאּפעגסױא יז טָאה סטעֿפ םעד ןוֿפ טלעֿפ סע ןעזעג טָאה

 :ןדניװשרַאֿפ טעוו קעִיל רעד ּביוא ןַײז דשוח יז טעװ ןעמעוו

 קירוצ זיא קערוי .עקנָאל רעד וצ וק יד ןריֿפוצסױרַא ירֿפ וצ ןעוועג זיא סע

 טָאה רע .ןעלהנח ןּבענ יורטש ןֿפױא טגײלעגקעװַא ךיז ןוא םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא

 יד טכוזעגמורַא טָאה רע יוװ ?שַאלֿפנַײװ יד ,יורטש ןיא סטרַאה סעּפע טּפַאטרעד

 ,שַאלֿפ עסיורג ַא זיא'ס ,רעסַאװ גונעג ןּבָאה ןיוש עלהנח טעוװ טנַײה !שַאלֿפ

 שַאלֿפ עסיורג ַאזַא .ןשַאלֿפ ַײרד טימ ןעמוקסיוא ןזומ טעוװ יז ,ןיינ ? רעסַאװ

 ןוא םעדָאב םעד ןקַאהוצסיוא ןעגנולעג םיא טעװ סע ּביוא קעיל ַא ןרעוו ןָאק

 .ץנַאג ןבַײלּב ןלָאז לזדלעה ןטימ שַאלֿפ קיטש ַא

 טקעװעגֿפױא טָאה רע זַא לַאֿפנַײא םעד טימ ךעלקילג ױזַא ןעוועג זיא קערוי

 שַאלֿפ רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה עלהנח .טגָאזעג ריא סע ןוא ןעלהנח

 "1 ץבילע :יירשעג ַא טימ

 -ֿפױא רעכיז טָאה יירשעג ריא .ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןציז ןּבילּבעג זיא קערוי

 !ןרױלרַאֿפ זיא ץלַא .םיטַאּבעלַאּב יד טקעוועג

 ליטש רעדיוו זיא'ס ןוא ןָאטעג ץכערק ַא טעּב ַא טָאה ּבוטש ןיא ןטנוא

 ןעלהנח ןגָאלש טלָאװעג טָאה רע ,ּפָאק ןיא ןרָאװעג סייה זיא ןקערוי .ןרָאװעג

 רעווש זיא'ס !' ןַײז טעו סָאװ ? ןַײז טעװ סָאװ .ךיז וצ ןעילוטוצ יז טלָאװעג ןוא

 ,ןרַאדנַאשז ןוֿפ טכַאװַאּב *טנַאװ, רעד רעּביא ןעלגומש סָאד ָאטעג ןיא ןעוועג

 ןַא ןגעוו טסעד ןוֿפ ךיז טיג רע .ןַאלעה טימ ,סָאּבעלַאּב םעד טימ ָאד רעווש זיא'ס

 ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ רעגרע טרעוו יז ?ןעלהנח טימ הצע ןַא ךיז ןעמ טיג יו .הצע

 .טסורּב ריא וצ שַאלֿפנַײװ יד טעילוטעג ןוא ,טגיוועג ךיז טָאה עלהנח

 ?ןעּביל ןיא טנָאמרעד םעצולּפ ךיז עלהנח סעּפע טָאה יו 5? עּביל,
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 עד ליוו

 רעייז ןוֿפ ןגױצעגרעּבירַא ךיז טָאה עמ יװ טנָאמרעד ךיז טָאה קערוי

 ןיא ּבוטש רעקיצנייא רעד וצ לסַײװ טַײז חרזימ ףיוא עגַארּפ ןיא הריד רעסיורג

 -ּפעלש ַא ףיוא ןכַאז יד טריֿפעגרעּבירַא טָאה עמ ,לסַײװ טַײז ֿברעמ ףיוא ָאטעג

 ,םישוּבלמ ,טנַאוװעגטעּב ,לּבעמ : ןכַאז ךס ַא טנדָאלעגנָא טָאה ישעמַאמ יד .עלעגעוו

 ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןדִיי .ךעלעגעוו עכלעזַא טימ ןעוועג לוֿפ ןענעז ןסַאג יד

 ןיא טנַאּפשעגנַײא ךיז רענעמ ערעדנַא עלַא יו טָאה ישעטַאט רעד .ןַײרַא ָאטעג

 עדייב ןוֿפ אנענ ןוא רע .ןטניה ןוֿפ טּפוטשעגכָאנ טָאה ישעמַאמ יד .עלעגעוו םעד

 ןּביוהעגנָא דלַאּב טָאה ישעטַאט רעד .עלעגעוו ןֿפױא ןסעזעג זיא עלהנח ,ןטַײז

 ,ץַאלּפ ןַײז ןעמענרַאֿפ טלָאװעג טָאה ישעמַאמ יד .ןעמעטָא רעווש ןוא ןציווש

 ןיוש רע טָאה ,ישעמַאמ יד טזָאלעגוצ ןיוש טָאה רע ןעוו .טזָאלעג טשינ רע טָאה

 סָאװ םיוק ,ןטניה ןוֿפ עלעגעוו סָאד ןּפוטשוצכָאנ וליֿפַא חוּכ ןייק טַאהעג טשינ

 וצ רעטכַײל ןכאז ןֿפרַאוװּפָארַא ןביוהעגנָא טָאה עמ .סיֿפ יד טּפעלשעג טָאה רע

 זיא ןעמ רעדייא ךָאנ ןֿפרָאװעגּפָארַא ןעמ טָאה לטעּב סעלהנח .ןּפעלש סָאד ןכַאמ

 ןכָארקעגנַײרַא לָאמעלַא עלהנח זיא יו ַײס .קירּב שזדעברעק רעד וצ ןעמוקעגוצ

 הריד רעַײנ רעד ןיא ץַאלּפ גונעג ןעוועג טשינ זיא יוװ ייס .טעּב ןיא ישעטַאט םוצ

 טשינ ךיז עלהנח טָאה הריד רעַײנ רעד ןיא אקווד .ןטעּב עלַא ןלעטשוצֿפױא

 ריא ןָא ןֿפָאלש ןייג טלָאװעג טשינ ןוא ,ןַײרַא טעּב סישעטַאט ןיא ןגייל טזָאלעג

 .געוו ןֿפױא ןרָאװעג ןריױלרַאֿפ זיא סָאװ עביל עקלַאיל

 יד טָאה *,םלוע לש ונוּבר ,ןּבָאה טשינ ךיא לָאז תוגאד ערעסערג ןייק;

 ןָאק עמ זַא דיומ יד טעשטשעיּפרַאֿפ טָאה רע; .טסנרע ןעמונעג טשינ סע ישעמַאמ

 טעּפוטעג ןוא דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה עלהנח *,ןטלַאהסיוא טשינ ריא ןוֿפ

 טרעהעגֿפױא טשינ טָאה יז ןוא ,ןָאטעגסיױא יז טָאה ישעמַאמ יד ,ךעלסיֿפ יד טימ

 זיא יז ,טעּב ןיא טגײלעגנַײרַא יז טָאה ישעמַאמ יד ",עּביל ,עּביל; : ןעַיײרש

 יד טימ ןעּפוט ןוא ןעַײרש טרעהעגֿפױא טשינ טָאה יז ,ןכָארקעגסױרַא קירוצ

 -רעביא ךיז טָאה יז רָאנ יו .דרע רעד ףיוא ןֿפָאלשעגנַײא זיא יז זיּב ךעלסיֿפ

 ישעמַאמ יד סָאװ ןסע סָאד ןגיּפשעגסיױא טָאה יז .טנייוועג רעדיוו יז טָאה טקעוװעג

 טכַארטעגוצ טָאה ישעטַאט רעד .טלַאװעג טימ ןַײרַא ליומ ןיא טּפוטשעג ריא טָאה

 ןסקַאװ ןטרָאד טעװ עּביל .דנַאל קינוז ַא ןיא ןרָאֿפעגקעװַא זיא עּביל זַא הׂשעמ ַא

 טשינַא ,ןסקַאװ ךיוא לָאז יז ןֿפָאלש ןוא ןסע זומ עלהנח .רעסערג ןוא רעסערג

 ןעמוקקירוצ טעװ יז ןעוו רעניילק ַאזַא טימ ןרֿבח ןלעװ טשינ ךיז עּביל טעוװ

 .המחלימ רעד ךָאנ

 ,טליטשעגנַײא ךיז ףוס םוצ ןוא דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע טנייוועג טָאה עלהנח

 טרעהעג טשינ רעמ טָאה רע .טגָאזעג ישעמַאמ יד טָאה *,לענש ןסעגרַאֿפ רעדניק,

 תורצ קיניײװ טַאהעג טלָאװ רע יו ,םעצולּפ ןוא .ןעביל ןענָאמרעד לָאז עלהנח

 עשירַאנ יד ןוא ,שַאלֿפנַײװ ַא ןיא םיתמה תיחּת ןענַאטשעגֿפױא עּביל זיא ,םעד ןָא

 ,םיטַאּבעלַאּב יד טקעװעגֿפױא רעיש טָאה דיומ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפׂש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טָאה ישעטַאט רעד סָאװ טָא .ןזָאלעגכָאנ טָאה ןקערוי ןיא טײקטנַאּפשעג יד

 -ַאמש יד ןוא ןסעגרַאֿפ יז טָאה םיא ,ןעלהנח ןעשטשעיּפרַאֿפ ןטימ טריֿפעגסױא

 ּבילוצ ישעטַאט ןֿפױא ןַײז סעּכ ןיא טגעלֿפ רע יװ .יז טקנעדעג עקלַאיל עקידעט

 רעד ןוֿפ ןֿפורעג ישעטַאט רעד טָאה 71 ןייטש ַא ןֿפרַאװ ריד ךיא לָאז; .ןעלהנח

 וצ טָאה רע ןוא 7? ןייטש ַא טסליוו; .סַאג ןוֿפ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו ריט

 יד ּביוא טרַאעג טשינ םיא טלָאװ טלָאמעד .עקלעמרַאק ַא ,סינ ַא ןֿפרָאװעג ריא

 "עטַאט םעד ןכָארּבעצ ןוא ןעגנורּפשעגקירוצ רעדָא ןעלהנח ןֿפָארטעג טלָאװ סינ

 ,דניק ַא יו ןליּפש טשינ ךיז ףרַאד ישעטַאט ַא ,ןלירּב סיש

 ,טייהרעקידעּבעל טלױֿפרַאֿפ טסרעוו וד !דיומ עשירַאנ ,שַאלֿפ יד רימ ביג,

 רידַאנ זיא ,לַאטש םוצ ךָאל סָאד ןעּבולדוצסיוא ןֿפָאלשעג טשינ טכענ ייווצ ןיּב'כ

 וצ ןֿפָאלעג ןוא טנעה עריא ןוֿפ שַאלֿפ יד ןָאטעג סיר ַא טָאה רע *-- -- -- רָאג

 .עּפַאלק רעד

 וצ טהנעטעג לסָאי טָאה *קעװַא זיא עּביל יו גנַאל ױזַא ןיוש זיא'ס,

 טשינ טסעוו וד בוא .שַאלֿפ ַא יװ ןיילק ױזַא ןַײז טשינ רעמ ןָאק יז; ,ןעלהנח

 טשינ ךיז טעװ ןוא ריד ןוֿפ רעסערג ןסקַאװסיױא עּביל טעװ ןעקנירט ןוא ןסע

 ",לרעטָאנרעּפמיּפ ןיילק ַאזַא טימ ןרֿבח ןלעוו

 שטָאכ ,ּפוז רעד וצ טרירעגוצ טשינ ךיז ןוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהנח

 ּפוז יד ןעגנולשנַײא טנָאקעג טלָאװ ןײלַא רע .סױרַא סעקשיק יד ךיז ןוֿפ דער

 -עגנוה טשינ זיא יז זַא תמא טשינ זיא'ס -- -- -- יז ןוא ,ליֿפױזַא לָאמ ןעצ ןוא

 וצ ףיוא םיא סע טוט יז .גָאט ןדעי טימ רענעלק ןוא רערַאד טרעו יז .קיר

 ַא ןכוז זומ רע .ענילס טגנילש ןוא טייג רע .לַאג יד םיא ןסעּפָא וצ ,שינעקיּפ

 וצ ןעגנערּב םינוק-ךלימ יד סָאװ ץכעלָאש לֿפָאטרַאק םעד ןיא טיורּב לדנור

 -- -- =- יז ןוא ,ןֿפױקרַאֿפ

 רע יו שירַאנ ױזַא טשינרָאג זיא יז ? סנַײז ריא טיג רע זַא יז טסייוו רשֿפא

 זיא סָאװ -- -- -- יז ליוו ,טסע יז ןעוו ענילס יד טגנילש רע טעז יז .טניימ

 !זומ יז ,ןסע זומ יז ,טשינ טסע יז סָאװרַאֿפ קוליח רעד

 ןוֿפ תוללק יד טרעהרעד טָאה רע ןעוו לַאטש ןיא ןעוועג ךָאנ זיא קערוי

 ינַאּפ רעד ןדנּוװשרַאֿפ זיא ּוװ ,שַאלֿפ עקידערעילָאכ ענעקנוטשרַאֿפ ַא? :ףיוה

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה 7? רעּבמיּב ןֿפױק ןֿפױל ןיוש טסֿפרַאד ?שַאלֿפ ס'ַאקסנירעש

 .סָאּבעלַאּב םעד ןעוועג דשוח

 ןַײד ןיא ןֿפרַאװ סעּפע לע'כ לַײװ ,עּבַאּב ,קסיּפ קידמערעוו ןַײד ךַאמרַאֿפ

 גנע ןקערוי זיא'ס .ןגירשעגקירוצ סָאּבעלַאּב רעד טָאה ",ןַײרַא ּפָאק ןשירַאנ

 טָאה רע רעּבָא ןרָאװעג זױל םיא ןענעז ןעינק יד ,טסורּב רעד ןיא ןעוועג

 ךיז רעטניה עּפַאלק יד טכַאמרַאֿפ טשינ וליֿפַא טָאה רע .םעדיוּב םוצ טלַײאעג
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 עד ליוו

 ןַײז ןיא שַאלֿפ יד ןעזעג טָאה עלהנח .שַאלֿפ ענירג ַא ןעלהנח ןגָארטעגוצ ןוא

 ,טשינרָאג יוװ ןגיל ןּבילּבעג ןוא טנַאה

 ןעוו רעּבָא ,ןרָאװעג טכַײֿפ ןענעז ןגיוא סעלהנח *,עּביל ןַײד זיא טָא ,אנ;

 טלַײּברַאֿפ יז טָאה ןַײרַא טנַאה ריא ןיא שַאלֿפ יד ןּפוטש טריּבורּפ טָאה קערוי

 -עלַאּב רעד ,ּפמולּפ רעד וצ ,ףיוה ןיא ּפָארַא קירוצ זיא קערוי .ךעלטסױֿפ עריא

 7? ךזממ טרָאד וטסוט סָאוװ .ןעזרעד םיא טָאה סָאּב

 ".שַאלֿפ ס'ַאקסנירעש ינַאּפ שַאװ ךיא,

 *! ךרַאּפ ,רעצָאר וד;

 ".טכירעגנַײא ןעוועג זיא שַאלֿפ יד,

 "? שַאלֿפ יד ןעמונעג טסָאה זַא ןגָאז וצ ןעוועג קנַארק טסיּב,

 ,סעּכ ןיא ןעוועג טשינ זיא יז .עשיטָאטש ַא ןעוועג זיא ַאקסנירעש ינַאּפ יד

 ךיז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ןוא שַאלֿפ ריא ןשַאװ ןרַאֿפ ןקערוי טקנַאדעג טָאה יז

 ,טקִיורַאּב
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 לֵאֹּב ַא טיירג עמ

 טֿפרַאדַאב טָאה עמ .*עינומָאק  רעטשרע רעד וצ ןייג טֿפרַאדעג טָאה ַאלעה

 ס'ַאשירק .לַאּב ַא ןטיירגוצ ,החּפשמ עצנַאג יד ןדיילקסיוא ,חלג םעד ןלָאצַאּב

 זיא סָאד רעּבָא ,ןסקַאװעג עקַאט זיא סעטָאלז עטרַָאּפשעגּפָא יד טימ *לּפינקע

 ,וק ַא ךָאנ ןפיױק ןענָאק וצ ליומ ןוֿפ ןסיּב םעד טרָאּפשעגּפָא ,"טלעג עקשיק;

 ןּבעל ןֿפרַאד רעדיוו רעטניוו ןעמ טעװ ,ןעלצנערטעצ טלעג סָאד טעװ יז ּביוא

 רעד וצ טיורּב ןעניגרַאֿפ ךיז ןענָאק טשינ ,ּפוזילֿפָאטרַאק רענסָאּפ ףיוא רָאנ

 ,קיטנוז טשינ וליֿפַא שיילֿפ לקיטש ַא ןוא טעז

 טּבַײלּב ךלימ טימ םינוק עקידנעטש יד ןגרָאזַאּב ןכָאנ .ךיז ןגייל רעניה עלַא

 "סָאּבעלַאּב; רענזשַאװ ריא ּביוא ,יאדוװַא ,רעטוּפ לקיטש ַא ןגָאלשוצסיױא גונעג

 וק ַא ףיוא גונעג ןרָאּפשּפָא טנָאקעג יז טלָאװ טרוּכישרַאֿפ ליֿפױזַא טשינ טלָאװ

 ךיז טלָאװ רע .ךַײלג ןטַײל טימ ץַאלעה רַאֿפ עינומָאק ַא ןטיירגוצ ךיוא ןוא

 טעװ קעצַאװ זַא .דלָאג ןרַאש ףרָאד ןיא עלַא ,לגומש םוצ טגיוטעגסיוא שטָאכ

 עּביכַא .רוּכיש רערעטצניֿפ רעד ,ןעיַאלכרַאֿפ ץלַא יו ַײס רע טעוװ ןעלגומש ןרָאֿפ

 רעטעּברַא ןקיש וצ ןשינעּפַאכ יד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה'ס טניז .ןרָאֿפ לָאז ןיילַא יז

 .ןענַאּב יד ןיא ןּפעלש וצ ךיז ןַאמ ַא רַאֿפ ךעלרעֿפעג עקַאט זיא דנַאלשטַײד ןייק

 זיא ץַאק יד ,לקישטרוק ַא יו ליטש בוטש ןיא ןסעזעג זיא ,דיומ יד ,ַאלעה

 ןטָארטעגנָא טשינ ריא טָאה רענייק .ןוז רעד ןיא טמערַאװעג ךיז ןוא ןגעלעג קִיור
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןקיּבלעז םעד טעשזירגַאּב לָאמַארעדיװ ןוא לָאמַארעּבָא טָאה קליוו .קע ןֿפױא

 ןּבָאה רעניה יד .עדוּב רעד ןיא ןּבירטעגנַײרַא טשינ םיא טָאה רענייק ןוא ןייּב

 רעד ןיא ןעלּבָאנש יד טימ טקיּפעג ,ףיוה ןרעּביא טירט ַײב טירט טריצַאּפש

 טשינ ייז טָאה רענייק .טיורּב עקשירק ַא ,לדנרעק ןֿפרָאװרַאֿפ ַא טכוזעג ,דרע

 יא ןַא טגיילעג טָאה ןוה עניורּב יד :רעמכָאנ .טגָאיעגקעװַא ןוא טעשָאלּפעצ

 טשינ רענייק סע טָאה'ס .לקניוו-רעַײש ןיא יורטש ןֿפױא ןגעלעג ייא סָאד זיא

 ןוּבשח םעד טשינ טסייוו קעטיָאװ .טייהרעיור ןעקנורטעגסיוא ןוא טעֿבנגעגקעװַא

 ןעמענוצקעװַא ןוא ןטיהוצּפָא ןעו טשינ טסייוו ,"ןגייל; ףרַאד ןוה עדעי ןעוו

 .גָאט ןצנַאג ַא ליטש ןסעזעג טנַײה זיא ַאלעה ןוא ,ייא סָאד

 טָאה ץיַאלעה ןָא .רענערױלרַאֿפ ַא סױרַא ןוא ןַײרַא טיירדעג ךיז טָאה קעטיָאװ

 ,ערָאשטַאמ יד ןָאטעג ּבַײרט ַא טָאה רע .ןָאט וצ סָאװ ןרעלקוצ טנָאקעג טשינ רע

 ,קיסַאּפ םעד טימ טגנַאלרעד םיא ןוא ןעזרעד סע עטַאט רעד טָאה ,עטריזח יד

 רעד וצ ּפָארַא ןיוש טגנעה ריא ַײּב ךיוּב רעד זַא ,רענייא רזממ ,טשינ טסעז;

 יאדוװַא ןּבָאה רָאיַאה טעװ יז .ןרירנָא יז טסעװ ּביוא ןתיממ ךיד לע'כ ?דרע

 ",קיטש ןעצ ַא

 טימ .רעטצנעֿפ םוצ ןָאטעג גנירּפש ַא ַאלעה זיא ןעַײרש ןטַאט םעד טרעהעג

 -רעטצנעֿפ רעד ףיוא ןעגנעה עלַײװ ַא ןּבילּבעג יז זיא ןסיורד ןיא סוֿפ ןייא

 .שיט םוצ טצעזעגקעווַא ךיז ליטש ,ןכָארקעגנַײרַא קירוצ זיא יז .ענירטיוו

 רעד וצ ןַײרַא לָאשטשָאק ןיא ןייג ַאלעה ןיוש ףרַאד קיטנוז ןטסטנָאנ םעד

 עלַא ןּבירשעגֿפױא ,לטעצ ַא טכַאמעג טציא עקַאט טָאה יז ."עינומָאק רעטשרע;

 -רעּביא טָאה יז .ייז ףיוא ןַײז וצ הדוותמ ךיז ןסעגרַאֿפ טשינ לָאז יז ,דניז עריא

 ?קצָאװטָא ןייק ןייג וצ לעיצעּפס סע ךיז טניול םעד ּבילוצ .לטעצ םעד טקוקעג

 רַאֿפ ןֿפױק וצ טניולעג סָאד ךיז טָאה ךעל'הריֿבע ערעגָאמ עכעלטע יד בילוצ

 עַײנ טֿפױקעג ךיז ןּבָאה עמַאמ יד ןוא עטַאט רעד וליֿפַא ? דיילק סַײװ ַײנ ַא ריא

 טשינ טעמּכ יז טָאה ָאד ןוא לַאּב ןצנַאג ַא וצ טיירג עמ .החמׂש רעד וצ םישובלמ

 -רעדֿפױא לָאמַא ןוא ,ירֿפרעדניא ?שזרעשטַאּפ, טזָאלעגכרודַא לָאמַא .תוריֿבע ןייק

 טעּברַא יד טנערּב סע יצ .לוק ןֿפױא תוליֿפּת יד ןגָאז לָאז יז טיה עמַאמ יד .טכַאנ

 ןזָאלכרודַא טשינ ןוא *שזרעשטַאּפ, ןגָאז יז זומ קירעֿפעלש-טױט זיא יז רעדָא

 ןעמַאמ רעד ַײּב .חלג םעד ןלייצרעד וצ ןּבָאה יז ןָאק דניז ַארַאֿפ סָאװ .טרָאװ ַא

 יז רעדייא ,יז ןוא ,העש עּבלַאה ַא רשֿפא ךיז ןַײז הדוותמ סָאד קידנעטש טמענ

 .דנַאש ַא ןוא הּפרח ַא .טקידנערַאֿפ ןַײז ןיוש טעװ ןּבױהנָא טעוו

 ? טקיטשרעד טָאה קעטיָאװ סָאװ ןוה ס'נכש םעד ןגעוו ןּבַײרשֿפױא יז לָאז

 רַאֿפ זומ יז .ןָאטעג סע ךָאד טָאה קעטיָאװ רעּבָא ,טדערעגנָא עקַאט םיא טָאה יז

 ןַײז וצ הדוותמ ךיז סָאװ ףיוא ןזָאלרעּביא סעּפע ךיוא םיא

 הדוותמ סע ףרַאד עמ יצ טשינ טסייוו יז רָאנ טנָאמרעד סעּפע ךיז טָאה יז ,ָא
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 עד ליוו

 ןעמ ףרַאד לגינעק ַא ןענעֿבנג ,עמַאמ; ,ןֿפורעג יז טָאה *,עקטַאמ ,עמַאמ; .ןַײז

 /? ןַײז הדוותמ

 ",דניז ַא זיא ןענעֿבנג; ,טרעֿפטנעעג עמַאמ יד טָאה *ָאי;

 *? ןטַאט םעד ןגלָאֿפ ןוא;

 *.הווצמ ַא זיא ןטַאט םעד ןגלָאֿפ,

 םיא ּבָאה'כ ןוא קילורק ַא ןענעֿבנג ןסייהעג טָאה עטַאט רעד זַא ןוא

 *? טגלָאֿפעג

 ".ןעמַאזוצ ןטַאט ןַײד טימ ךיד ןֿפערט קַאלש ַא לָאז

 ןענעז סע .לגינעק םעד טימ הׂשעמ יד טקנעדעג טוג טָאה ,עמַאמ יד ,ַאשירק

 טָאה'מ סָאװ ריזח ןוֿפ .ןסע ןּבעג וצ סָאװ ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא טסעג ןעמוקעג

 ןּבָאה רעניה עלַא ,ןּבילבעג טשינ רָאה ןייק ןיוש זיא עכסַאּפ ףיוא טלַײקעג

 ןּבײהנָא ןלָאז ייז טּבעלרעד םיוק ןוא רעטניוװ ןצנַאג ַא ייז טעשַאּפעג ."טגיילעג,י

 ַײב ןוה ַא "ןעמענק טלָאװעג טָאה קעצַאװ .ייז עליוק ןוא רָאג ייג זיא ,ןגייל

 ".גונעג ךימ טעֿבנגַאּב רע ןוא ןבעגקירוצ לָאמַא םיא לע'כ; .ןכש םעד ןֿפעזוי

 ,ןוה עקידנעגייל ַא ןליוק וצ החיצר ַא זיא'ס; .טזָאלעג טשינ טָאה ַאשירק רעּבָא

 ןעװעדָאה סיקסלוּבישּפ יד זַא טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ ?.סנכש םעד וליֿפַא

 יד ןוֿפרעד טכַאמעג טָאה ַאשירק ןוא סנייא טכַארבעג ַאלעה טָאה .ךעלגינעק

 טליֿפעגנָא ךיוּב םעד ."ּפוז עצרַאװש, ַא טכָאקעג טולב םעד טימ .םילכאמ עתמא

 .רענייצקַאּב עלַא ףיוא ןסע וצ ןזעוועג זיא ,טֿפמעדעגנַײא סע ןוא עשַאק טימ

 רעד ,קעצַאװ רָאנ לָאז .ןענעֿבנג טזָאלעג טשינ יז טלָאװ ןיײלַא ךיז רַאֿפ

 סָאװ רעּבָא .ןסערֿפ וצ גונעג ןּבָאה ןעמ טעװ ,ןעקנירטרַאֿפ ץלַא טשינ ,רוּכיש

 ןַײז ,ַאשטקיװ יד ןוא טסעג ןעמוקעג ןענעז'ס זַא ןָאט טנָאקעג ךָאד ןעמ טָאה

 ןדערַאּב וצ סָאװ טַאהעג ןיוש טלָאװ יז -- ּבַײל ריא ןיא סיר ַא -- עלעקניזוק

 ןעמונעג ןילַא ַאשירק עקַאט טָאה הׂשעמ רעד ךָאנ .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאֿפ

 .ןענעֿבנג ןֿפרַאד טשינ לָאז עמ ,ךעלגינעק ןעװעדָאה

 יד ּוװ ףרָאד עשימַאכ סָאד ץלַא .חלג םעד ןלייצרעד סע ןעמ ףרַאד טציא

 רעד .קעצַאװ רענעגייא ריא ,םיֿבנג ןענעז עלַא ןוא ,טּבערגרַאֿפ ןרעו רעדניק

 ןרעוװ ןעקנוזעגנַײא טֿפרַאדעג טָאה ףרָאד ערעטצניֿפ סָאד .טנכערעגנַײרַא ,רעֿפיױז

 סָאד ןענעֿפרׂשרַאֿפ ןוא ןכערּבסיױא טֿפרַאדעג טָאה רעַײֿפ ַא .גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 -ידנַאּב סקעצַאװ זַא טַאשעג טשינ טלָאװ סע ןוא ,קע זיּב קע ןוֿפ ףרָאד עצנַאג

 זַא .רעַײֿפ ןטימ ןייגטימ ןלָאז ,הֿפשבמ רעד ,ַאשטקיװ רעד טימ עלהחּפשמ שיט

 .דייר יד רַאֿפ ןֿפָארטש טשינ רָאנ לָאז טָאג ןַאּפ רעד

 ןעד טעֿבנג רע .קילורק םעד ףיוא ןגָאלק ןוא ןריטנעמַאל וצ ָאד זיא סָאװ

 שעװ יד וליֿפַא סױרַא ךָאד טנכטַאל רע ? ןוז רעשיטניה רעד ,עדמערֿפ יב רָאנ

 רע !ןַײרַא לגרָאג ןַײז ןיא ערעילָאכ ַא ,סע טעקָאילשזרַאֿפ ןוא ןטסַאק ריא ןוֿפ
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 יו לױֿפ זיא סָאד רעּבָא ,לשעלֿפ םעד ףיוא טנידרַאֿפ ןוא טעּברַאעג שטָאכ טלָאװ

 ןרעקַא טשינ רע טעװ טירט םעד ןענערּב טשינ םיא טסעװ זַא .טסימ קיטש ַא

 עשיֿפרָאד עלַא ךָאנ ךיז ןגָאיכָאנ ןוא תוחור ידלַא רַאֿפ ןֿפױז רָאנ ,ןעייז טשינ ןוא

 טשינ טָאה יז .וװערקַאשּפ ,יז טכוז תוריֿבע ,לרעטכעט סָאד ,ַאלעה יד ןוא .תונוז

 םיחלג עלַא ןיוש ןלעװ ןסקַאוװרעטנוא לסיּבַא ךָאנ טעװ יז ,ןַײז וצ הדוותמ סָאװ

 רעד ,עטַאט רעצנַאג רעד .דניז עריא רַאֿפ קיניײװ וצ ןַײז ענימג רעצנַאג רעד ןוֿפ

 !רע לָאז ןענערב זַא ,םערָאװ רעקידנעקניטש רעקידערעילָאכ
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 -עגוצ טָאה עמ רעּבָא ,ןזעוועג טשינ בוטש ןיא זיא ןשָארג רעקירעּביא ןייק

 ןדערַאּב טשינ םינכש יד ןלָאז .עינומָאק רעטשרע סיַאלעה וצ לַאּב ַא טיירג

 ןדעי טָאה יז .טנַאמש לסיּב סעדעי טלמַאזעג ךָאו עטייווצ יד ןיוש טָאה ַאשירק

 .ןעניֿפעג טשינ סע ןלָאז סרעשַאנ יד זַא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןטלַאהַאּב סע גָאט

 -עגנָא יד ,רעייא יד ןענעכטַאלוצ ןזַײװַאב טשינ לָאז הרֿבח ןטיהעגּפָא טָאה יז

 ,(לדנַאמ ַא רעיא ןצֿפוֿפ) ןעלדנַאמ יד ןיא טלייצעג ןיוש ךיז ןּבָאה רעייא עטלמַאז

 רעטוּפ ןגָאלשעגסיױא טָאה ַאשירק .הכרּב ַא ןעוועג זיא טנַאמש םעד ןיא ךיוא

 ,ךעלעקטַאמש עטכַײֿפ עסַײװ ןיא ייז טלקיװעגנַײא ,סעקלעסָא עקידכעלַײק ןיא

 עשרַאװ ןיא ,ןלָאװקעגנָא יז טָאה עֿפש יד ןעזרעד .רעטוּפ יד ןגױװעגּפָא טָאה יז

 טשינ וליֿפַא יז טעוו עשרַאװ ןיא .קצָאװטָא ןיא יו רעמ ןגירק םעד רַאֿפ ןעמ זָאק

 ףיוא ןריט רָאּפ ַא ןיא ןּפַאלקנָא טעוװ יז .קרַאמ רעװָאסירָאּפ ןֿפױא ןייג ןֿפרַאד

 רַאֿפרעד ריא טע'מ לֿפיװ ליֿפױזַא לָאמַאכָאנ ןעמוקַאּב טעו ןוא סַאג עקסווָאכָארג

 .עקיילָאק רעטשרע רעד טימ עשרַאװ ןייק ןרָאֿפ ןגרָאמ טעװ יז ,ָאי .ָאד ןלָאצַאּב

 ריא ןקַאּפרַאֿפ ןעמונעג טָאה ןוא טכַאנ ןטימניא ןענַאטשעגֿפױא זיא ַאשירק

 ךיז לָאמ ַײרד שזַא טָאה יז .הכרּב ַאזַא ,רעייא לדנַאמ ּבלַאה ַא ןוא ריֿפ .הרוחס

 רעביוק םעד ןוֿפ רעייא יד ןעמונעגסורַא קירוצ טָאה יז .ןלייצ םַײּב ןעוועג העוט

 םעד ףיוא .טרינָאיצַאר גנערטש זיא רעטוּפ .רעטוּפ יד טגײלעגנַײרַא טשרעוצ ןוא

 רעד רעּביא .ןטנוא ןוֿפ ןגייל סָאד ןעמ ףרַאד ,ןטסנַײמַא ןשטַײד יד ךיז ןעּפַאװק

 "רעד טשינ לָאז עמ ,סעלעּביצ ,ךעלכעטער רעייא יד רעּביא ,רעייא יד רעטוּפ

 ןזעק יד רעּביא ,ןזעק יד טשרע וצ : שיוק ןטייווצ םעד ןיא .רעטוּפ יד ןקעמש

 רַאֿפ ןבעגקעװַא סָאװ-סייווכ ןלעװ סינַאּפ רעװעשרַאװ יד .טיורּב שירעיוּפ סיורג ַא

 .ןוויוא ןשרעיוּפ ַא ןיא ןווייה ףיוא ןקַאבעג טיורּב שימייה ַא

 טָאה ןוה עניורּב יד סָאװ ךעלדנעה עגנוי יד ךיוא ןעמענטימ טשינ סָאװרַאֿפ

 .רעייא ןגייל וצ ןעװָאכסיױא יז טעװ ךעלעדניה יד .חסּפ רַאֿפ ךָאנ טירּבעגסיױא

 ,ןסעזעגסיוא רעדיוװ עקָאװק ַא זיא טָא ?ךעלדנעה יד יז ףרַאד סָאװכָאנ רעּבָא

 -רעטנוא עלַא טעװ יז .ךעלדנעה ןענעז טכַא ,ךעלקישטרוק ןצכעז טירּבעגסױא

 זַא ליֿפױזַא ןענידרַאֿפ יז טעו עשרַאװ ןייק ןעמענטימ ךעלדנעה ענעסקַאװעג
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 עד ליוו

 יז סָאװ םעד ןוֿפ לַאּב"עינומָאק םעד טימ ןרעוו טרענימעג טשינרָאג טעוו'ס

 ,וק ַא ךָאנ ןֿפױק וצ טלמַאז

 ןרָאֿפעג טלָאװ קעצַאװ בוא ? םעלַא םעד טימ ןגָארטרַאֿפ ךיז יז טעװ יוװ

 --= == -- ריא טימ

 .ןַאמ ריא ןקעוו ןעמונעג ַאשירק טָאה *,קעצַאװ ,קעצַאװ;

 רעד וצ טיירדעגסיוא ךיז ןוא טרעזייּבעג ךיז רע טָאה *;עּבַאּב ןֿפָאלש זָאל;

 | - ,טנַאװ

 ףיוא טלעג ףרַאד עמ .עשרַאװ ןייק ןרָאֿפטימ טזומ וד .ףיוא ייטש ,קעצַאװ,

 ".עינומָאק רעד

 ,ןעַײװמַארט יד ןיא ,סעקיילָאק יד ןיא טּפַאכ עמ ? סָאװ יצ ,עגושמ טסיּב;

 לָאז ,ּפָאק ןַײמ ףיוא עינומָאק ַא ?דנַאלשטַײד ןייק ןקישרַאֿפ ךימ לָאז עמ טסליוו

 *,ןרָאֿפ קעּבָארַאּפ ןַײד

 םעד ןעמענטימ טעװ יז ?ןלַאֿפעגנַײא טשינ רע;רֿפ ריא סָאד זיא סָאװרַאֿפ

 הצע ןַא ךיז רע טעװ עוװַאלּבָא ןַא ןַײז טעוו'ס ּביוא .רעקנילֿפ ַא זיא רע .גנוי

 ,ריא ןוֿפ רעכיג ןּבעג

 .עקײלָאק עטשרע יד ןקיטעּפשרַאֿפ טלָאװעג טשינ טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 טָאה רע .םעדיוּב ןֿפױא טיורּב קיטש ַא ןגָארטוצֿפױרַא ןזיוװַאּב םיוק טָאה קערוי

 ןעניֿפעג ןענָאק טשינ םיא לָאז סָאּבעלַאּב רעד וליֿפַא רעטייל םעד ןטלַאהַאּב

 המהּב יד טריֿפעגסױרַא טָאה קערוי .וק יד ןקלָאמעגסיױא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 טיח; .טעב ןוֿפ ןַאמ ריא טּפעלשעגסױרַא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .עקנָאל רעד וצ

 ַא ןַײז טע'ס .ןסנירג יד רעסַאװַאּב .ןטרָאג-סנירג ןיא ןַײרַא טשינ לָאז וק יד

 עלוש ןיא ןייג לָאז ַאלעה עז .רעסַאװ ךס ַא ןֿפרַאד ןרָאדימָאּפ יד .גָאט רעסייה

 ".ףקיײלָאק יד ןקיטעּפשרַאֿפ לע'כ !ןזיוה יד ןיא ןַײרַא ןיוש ךירק .ןַײרַא
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 ליּפשרעדניק

 עקרָאכַאמ טישעגנָא טָאה ,םיוּב ַא רעטנוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה קעצַאװ

 רעד ןוֿפ ףַײֿפ ַא .סָאריּפַאּפ ַא ןעלקיוו ןעמונעג ,ריּפַאּפ-סילֿפ לקיטש ַא ןיא

 עּבַאּב עגולק ַא .ןרָאֿפעגקעװַא ןיוש זיא ַאשירק זַא טגָאזעגנָא םיא טָאה עקיײלַָאק

 ,רעייא טלמַאזעג טָאה יז .רַאנ ןייק טשינ ךיוא זיא קעצַאװ רעּבָא ,סנַײז ּבַײװ סָאד

 ,ןגייל וצ טרָא ַײנ ַא ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה ןוה עסַײװ יד .טלמַאזעג ךיוא טָאה רע

 רעד ןוֿפ רעייא יד ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ץלַא יז טָאה טכוזעג טָאה ַאשירק לֿפיװ
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 יז טלָאװ ,קעצַאװ ,רע טשינ ןעוו ןענוֿפעג ייז יז טלָאװ רשֿפא .ןוה רעסַײװ

 טריּפשעגכָאנ ריא רע טָאה ןעקָאװק ןעמונעג טָאה ןוה יד ןעוו ,?טמיורעגקעוװוַא;

 רע טָאה םורַא ױזַא .ייא סָאד ןגייל טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז זיּב גנַאל ױזַא

 טנַײה זיּב ןוא ןגעלעג ןטרָאד ןיוש ןענעז רעייא סקעז .שינעטלעהַאּב ריא ןענוֿפעג

 ַא ףיוא ןּבָאה ןיוש טעװ רע ןוא געט ַײרד ךָאנ זַא ,ליֿפױזַא טלמַאזעגנָא רע טָאה

 .עקדָאװ רעטיל ןבלַאה

 עטסעב יד ,רעייא יד ןעניֿפעג ַאשירק ןָאק טלָאמעד זיּב געט ַײרד ךָאנ

 םיא ליוו ,עמשטערק רעד ןיא עוורעטס יד ,עשירַאמ יד רעּבָא .טנַײה זיא טַײצ

 רעטלַא רעד ,רעטָאֿפ ריא זַא ןֿפערט דָארג ןָאק סע .ןשָארג ַא ןגרָאּבוצ טשינ

 רע רעּבָא .ןגרָאּבוצ ָאי טעװ ךַאטס ןוא ןֿפנָארּב םעד ןטסעמנָא םיא לָאז ,ךַאטס

 םיא לָאז עשירַאמ רעסעּב ליוו רע .ךַאטס ןטלַא םַַײּב ןֿפױק וצ ביל טשינ טָאה

 ַא זַא -- םיא רעּביא רעּבירַא ךיז טגייּב יז זַא ,ןַײא ךיז טגייּב יז זַא .ןעגנַאלרעד

 -עגסיוא עכלעזַא יז טגָארט םערַאװ טרעוו סע רָאנ יו .ןעמענ יז לָאז ערעילַאכ

 ךיז טכַאד סע זַא ,ריא ןוֿפ טרַאּפש ץלַא .רעדיילק עשיטָאטש עטסַאּפעג ענעטינש

 זַא ,ןקַאב עריא ןיא טולּב סָאד ,ןצַאלּפ טעוװ דיילק סָאד ןוא טונימ ַא ךָאנ ,ריד

 ריא ןוֿפ טמַאלֿפ'ס .ןטלַאּב םוצ זיּב ןָאט ץירּפש ַא סע טעװ ןָאט סיּב ַא טסעוו

 םיא טָאה יז .ןרעוו טנערּברַאֿפ רָאנ לָאז יז .ךיד טגָאלשַאּב ץיה ַא זַא ,רעַײֿפ טימ

 ָאי טסגָאז וד .ױזַא ייז ןענעז עלַא ,הֿפשכמ יד ,עדרָאמ ןיא טגנַאלרעד לָאמַא ןיוש

 טגָאז יז ןוא ָאי טסגָאז וד !ןיינ טגָאז יז ןוא ָאי טסגָאז וד ; ןיינ טגָאז יז ןוא

 -- -- -- טשינרָאג ןיוש טגָאז יז ןוא ָאי טסגָאז וד זיּב ױזַא ןוא ,ןיינ רעדיוו

 סָאװ ָאט ,ןֿפױלוצנַײרַא ךַאטס רעטלַא רעד טמוק ןטסעּב ןטימניא זַא רעּבָא

 ? ןָאטֿפױא ןיוש וטסנָאק

 רעּבָא ,ןֿפנָארּב רעטיל ןּבלַאה ַא ןֿפױק ןענָאק וצ םיא ןלעֿפ רעייא סקעז רָאנ

 .בוטש ןיא ָאד ךָאנ זיא לעמ .עשרַאװ ןייק טריֿפעגקעװַא ץלַא טָאה ענַײז עטלַא יד

 ,עינומָאק ס'ַאלעה וצ סנכוק ןקַאּב ףרַאד'מ ,ןסעֿפױא טזָאלעג טשינ טָאה ַאשירק

 טקנוּפ טסָאק לעמ טנוֿפ ַײרד .סנכוק ליֿפױזַא ףרַאד עמ זַא ןעד טגָאז רעוו רעּבָא

 ...רעייא סקעז לֿפיװ ליֿפױזַא

 טירּבעג טָאה סע .עלעציּפ ַא יו רעמ ןּבילּבעג טשינ ןיוש זיא סָאריּפַאּפ ןוֿפ

 רעדייא לעמ ןעמענ ןֿפָאלעגמײהַא זיא ןוא ןגיּפשעגסיױוא סע טָאה קעצַאװ .ןּפיל יד

 ,ףיוא ןעייטש רעדניק יד

 ןּבַײלּב טשינ לָאזס טרעקעגוצ ןוא ןזָאלּבעגקעװַא ,לעמ סָאד טקַאּפעגנַײא

 רעלעה ןיוש .וד טרַאקנעּב ,ףיוא ייטש? .ןַאלעה טקעװעגֿפױא רע טָאה ,ןכייצ ןייק

 *,ןטרָאג-סנירג ןיא ןַײרַא טשינ לָאז וק יד טיה סױרַא ייג .טֿפָאּפ יז ןוא גָאט

 ןיהּוו, .ךַאטס ןטלַא םעד טנגעגַאּב קעצַאװ טָאה קנעש רעד וצ געוו ןֿפױא

 טָאה *;סַאּבלעק ןֿפױקנַײא וװעשטרַאק ןייק, .טגערֿפעג קעצַאװ טָאה * ירֿפ ױזַא

 .טרעֿפטנעעג רעטלַא רעד
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 ןוא קיטימכָאנ טשרע ןעמוקקירוצ טעװ רע זַא טניימ סָאד .וװעשטרַאק ןייק

 ןצעמע ךָאנ ןגָארטנָא טשינ לָאז חור רעד .קנעש רעד ןיא ןיילַא זיא עשירַאמ

 ,ןעמענ סע לָאז ערעילָאכ ַא ,םירוּכיש ןוא סרעֿפױז רעטיול ןוֿפ ףרָאד ַא זיא'ס זַא

 ןֿפָאלעג ןוא טיירדעגסיוא ךיז קעצַאװ טָאה קנעש רעד ןוֿפ ריט רעד ַײּב ןיוש

 ייװצ עצנַאג רַאֿפ טֿפיױקעג טשרע ,םויטסָאק םעַײנ א טָאה רע ,םײהַא קירוצ

 עשירַאמ רעד וצ ןייג רע ףרַאד סָאװ ָאט .סעטָאלז קיצֿפוֿפ-ןוא-ייװצ ןוא טרעדנוה

 קעצַאװ ,טסימ-לַאטש ןוֿפ ןעקנוטשרַאֿפ ןוא טקיצלַאמשרַאֿפ ,ןזיוה ענעסירעצ ןיא

 ןגעוו אצוי ןוֿפ ןוא ןזיוה עַײנ יד ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא רע .טלַײאעג ךיז טָאה

 *?וק יד טסטיה וד .ַאלעה .ַאלעה; :ןָאטעג ףוד ַא

 -ַאֹּב טשינ וליֿפַא טָאה קעצַאװ ןוא רעֿפטנע ןַא ןעמוקעג זיא ?,עטַאט ָאי;

 ,ןבענרעד ָאד ןוֿפ רָאנ עקנַאל רעד ןוֿפ טשינ ןעמוקעג זיא לוק סָאד זַא טקרעמ

 ןכַאמרַאֿפ וצ ןסעגרַאֿפ וליֿפַא ןוא קנעש רעד וצ ןֿפָאלעגקירוצ זיא רע .רעַיײש ןוֿפ

 | .ריט יד ךיז רעטניה

 ןעמענ םײהַא קעװַא דלַאּב ןוא וק רעד טימ טונימ עכעלטצ ןעוועג זיא אלעה

 יז ,ןעמָארטש ןעמונעג טָאה רעסַאװ סָאד ,ןָאטעג ּפמולּפ ַא .רעסַאװ קנירט ַא

 -ליּברַאֿפ ןענעז ןּבלַאװש עכעלטע .טנעה עטֿפױהעגנָא עריא טלעטשעגרעטנוא טָאה

 יַאֹּב טשינ רעירֿפ רָאג טָאה יז .טרעדנוװרַאֿפ ןייטש ןּבילּבעג זיא יז ,ןגױלֿפעג

 טרעהעגֿפױא טָאה רעסַאװ סָאד .ןּבלַאװש ליֿפױזַא ןַארַאֿפ ןענעז ָאד זַא טקרעמ

 רָאג טָאה יז ,סנֿפױה עריא ןוֿפ ןענורעגסיוא זיא סע ,ּפמולּפ םעד ןוֿפ ןסילֿפ וצ

 יז ,ןּבלַאװש יד ךָאנ ןגָאי ןעמונעג ךיז טָאה יז .קיטשרוד זיא יז זַא ןסעגרַאֿפ

 ןוֿפ ךַאד ןרעטנוא טסענ ַא טיובעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז זַא ןענוֿפעגסיױא דלַאּב טָאה

 טָאה יז ,טסענ רעד וצ ןכירקוצֿפױרַא רעטייל ַא ןכוז ןעמונעג טָאה ַאלעה .רעַילש

 *? קַאלױֿפ רעד ,קעטיָאװ רעד ךָאנ רע טֿפָאּפ סָאװרַאֿפ , .וק רעד ןיא טנָאמרעד ךיז

 ןעלסיירט ןעמונעג טָאה ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד ּבוטש ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא יז

 .ןקעטיָאװ

 וצ ךיז טיירדעגסיוא ,ןגיוא ענעֿפָאלשרַאֿפ טימ טקוקעגנָא יז טָאה לגנִיי סָאד

 ,טכרָאנשעג רעטַײװ ןוא טנַאװ רעד

 -סנירג ןיא ןַײרַא טשינ לָאז וק יד טיה .סערעילָאכ ידלַא וצ ףיוא ייטש;

 ,טקעוועג רעטַײװ םיא ַאלעה טָאה *?,ןטרָאג

 "עג רעטַײװ טָאה ןוא ףָאלש-ּבלַאה ןוֿפ טרעֿפטנעעגּפָא רע טָאה *,טיה וד;

 .טכרָאנש

 םיא טָאה ןוא ןגירשעג יז טָאה ",עינומָאק רעד ֹוצ ןענרעל ךיז זומ ךיא;

 ןוא ןַײרַא טעּב ןיא ןכָארקעגנַײרַא קירוצ זיא קעטיָאװ .טעּב ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא

 יז ,עטרינגיזער ַא ּבוטש ןוֿפ סיױרַא זיא ַאלעה .,ןֿפָאלשעגנַײא רעדיוו דלַאּב זיא

 רעד ןיא ןרעיימ עשירֿפ ייווצ ןעזרעד ןוא רעטייל םעד ןכוז לַאטש ןיא ןַײרַא זיא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 זַײּפש טזָאלעגרעּביא ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ טָאה עמַאמ יד .ךעלגינעק יד ןוֿפ גַײטש

 טּפעלשעגסױרַא ,גַײטש רעד וצ ןָאטעג גנירּפש ַא טָאה ַאלעה .ךעלגינעק יד רַאֿפ

 דלַאּב טָאה ַאלעה .ןקָארשרעד ריא ףיוא טקוקעג ןּבָאה ךעלגינעק יד .ןרעיימ יד

 םעד וצ ןעמענ טלָאװעג ךיז טָאה יז .ןייצ עריא ןשיוצ ןבירעצ רעיימ ןייא

 ןֿפױקוצרעטנוא סָאװ טימ יז טָאה טציא .טכַארטַאּב ךיז רעּבָא רעיימ ןרעדנַא

 ,קעטיָאװ ,קעטיָאוװ; .ןקעוו ןעמונעג םיא טָאה ןוא ןַײרַא קירוצ זיא יז .ןקעטיָאװ

 7? רעיימ ַא טסליוו

 רע זיא רעיימ יד קידנעַײק .טעּב ןוֿפ סױרַא קעטיָאװ זיא רעיימ יד ןעזרעד

 ,ןּבלַאװש יד וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ַאלעה .וק רעד וצ קעװַא

 ןעוועג זיא רעטייל-רעַײש רעסיורג רעד ,ןדניװשרַאֿפ זיא רעטײלי-לַאטש רעד

 יד זַא ןסעגרַאֿפ טשינ טָאה ַאלעה .ףליה וצ ןקעטיָאװ ןֿפורעג טָאה יז .רעווש וצ

 רעּבָא ןקעטיָאװ ןעמונעגקעװַא טָאה יז .ןטרָאג סנירג םוצ קידנעטש טֿפױל וק

 ןק יד ןטיה וצ ןענַאטשרַאֿפ טָאה קליוו טנוה רעד .רמוש ןרעדנַא ןַא טקישעג

 רעדָא ,ןטרָאג-סנירג םוצ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה יז רָאנ יװ ןּבַײרטקירוצ יז ןוא

 אלעה .עקנָאל רעד טימ טצענערגעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ דלעֿפ-האוֿבּת סנכש םוצ

 ךָאנ ןָאטעג גָאי ַא ךיז טָאה טנוה רעד .טייק רעד ןוֿפ ןקליוו ןדנוּבעגּפָא טָאה

 ילֿפ ַא קערש ןיא זיא ןוא ןָאטעג עשטָאקָאק ַא קיד'הלהּב טָאה ןוה יד ;ןוה ַא

 לָאמנייק ךָאנ טָאה יז .טכַאלעצ ךיז טָאה ַאלעה .טױלּפ ןרעּביא זיּב שזַא ןָאטעג

 אלעה ,לּבחמ רעתמא ןַא זיא קליוו רעד .ןעִילֿפ ךיוה ױזַא לָאז ןוח ַא ןעזעג טשינ

 ןַא טימ טזָאלעגרעּביא םיא טָאה יז .וק רעד וצ טנוה םעד טריֿפעגקעװַא טָאה

 ",ץקנָאל רעד ןוֿפ ּפָארַא טשינ יז זָאל ,לװַײט ,יז טיח; : גָאזנָא

 ןסיורג םעד ןּפעלש טנָאקעג טשינ יז טָאה ןקעטיָאװו טימ ןעמַאזוצ ךיוא

 ןּבָאה ןעמַאזוצ עלַא .קעּבָאּב לגנִיי סנכש םעד ףליה וצ ןֿפורעג טָאה יז .רעטייל

 טָאה עמ .ימ יד ןזעװעג טרעװו זיא סע .רעטייל םעד טּפעלשעגסױרַא םיוק

 .ךעלרעייא עקנַאמעציּפ עניילק טימ טסענ עלוֿפ ַא ןענוֿפעג

 "יַאוו .ןעוועג ןענעז רעײא-לגױֿפ ,ליּפש ַא ןענעדרָאנַײא טנַאקעג טָאה ַאלעה

 ןוֿפ ענינָאלס קיטש ַא טכַארּבעג טָאה קעּבָאּב ,לעמ טכַארּבעגסױרַא טָאה קעט

 םעד ןיא .טלעֿפעג ךָאנ טָאה סעּפע .ּבלעוועג ַא טנדרָאעגנַײא ןעמ טָאה ,םייה ןַײז

 ערעדנַא עלַא ןעוועג ךיוא טֿפַאנ ןוא זַײּפש ץוח זיא ףרָאד ןיא בלעוועג ןקיצנייא

 ןדַײגשוצּפָא ןדערנָא טזָאלעג ךיז טָאה קעטיָאװ ,ּבוטש ַא ןיא ףרַאד עמ סָאװ ןכַאז

 ,זָאלג ןטלָאּפשעגנָא ןַא טכַארבעג טָאה קעּבָאּב .דיילק ַא סעמַאמ רעד ןוֿפ ּפענק יד

 ַאלעה ,תורוחס םינימ עלַא טַאהעג ןיוש טָאה *םָארק, יד .ּפָאט ןטרעכעלעג ַא

 יז ןַא ןסעגרַאֿפ וליֿפַא טָאה יז זַא ,ליּפש רעד ןיא ןָאטרַאֿפ ןרָאװעג ױזַא זיא

 ,לטעצ ריא וצ תוריֿבע רעמ ןענָאמרעד ךיז ףרַאד
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 רעטשרעדָאֿפ ַא טימ טצַארקעג ,וק רעד ןבענ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה קליוו

 ךיז טָאה ןוא גילֿפ ַא ןעגנילשוצנַײא ןָאטעג גנורּפש ַא ,עדרָאמ רעד ןיא עּפַאל

 רע זיא עקנָאל רעד ןוֿפ ּפָארַא טריבורּפ טָאה ֹוק יד זַא .טצעזעגקעװַא קירוצ

 -קירוצ יז ַײרעליּב ַא טימ טָאה ןוא ,געוו םעד ריא ןֿפָאלרַאֿפ ,ןעגנורּפשעגֿפױא

 ,טערַאּפעגסױא טָאה יוט רעד ,למיה ןטימ ןיא ןכָארקעגֿפױרַא זיא ןוז יד .טגָאיעג

 ַא ךיז ןסערֿפעגנָא .עקנָאל רעד רעּביא טגיילעצ ךיז טָאה טײקיֿפמעד עסייה ַא

 ןעמונעג טָאה ןוא זָארג ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז וק יד טָאה ןגרָאמירֿפ ןצנַאג

 -ײּברַאֿפ זיא טנוה רעדמערֿפ ַא .ןטָאש ַא ןכוז ןֿפָאלעגמורַא זיא קליוו .ן'הריג-הלעמ

 זיא רעדמערֿפ רעד .ַײרעליּב ַא טימ ןעגנורּפשעגנגעקַא םיא זיא קליוו ,ןֿפָאלעג

 ַא ןעזרעד לַײװרעד טָאה ןוא געוו קיטש ַא ןֿפָאלעגכָאנ םיא זיא קליוו ,קעװַא

 ןדניװשרַאֿפ זיא ץַאק יד ,ץַאק רעד וצ ןָאטעג ןָאטעג גנירּפש ַא זיא רע .,ץַאק

 קעװַא זיא ןוא זָאנ רעד טימ טֿפינשעג ,קע ןטימ טיירדעג טָאה קליוו .גיוא ןוֿפ

 ,םייהַא

 רעניה יד .ךַײט םוצ קעװַא ןענעז רעדניק יד .קידייל ןעוועג זיא ףיוה רעד

 -רַאֿפ דרע רעד ןוֿפ טקיּפעג ןּבָאה ןוא רעדלעֿפ יד רעּביא טריצַאּפשמורַא ןּבָאה

 ,ףיוה ןיא ןעוועג זיא ןוה עטעשזדנָאלּברַאֿפ עדמערֿפ ןייא .ךעלדנרעק ענעֿפרָאװ

 ַא טָאה טנוה רעד ,טרעטנענרעד ךיז טָאה קליוו רָאנ יוװ ןֿפָאלטנַא ךיוא זיא יז

 ,םענעקורט ַא ןָאטעג קעל ַא לָאמַארעדיװ .ךעלּפעט עקידייל רָאּפ ַא וצ ןָאטעג ףינש

 ,ןכוז רעטַײװ קעװַא ןוא ,ןייּב ןטקעלעגּפָא גנַאל ןיוש

 ,לַאטש ןיא ןַײרַא זיא רע .טלַארּפעגֿפױא ןענַאטשעג זיא לַאטש-וק ןוֿפ ריט יד

 ןסעזעג ןענעז ,ןטעכַאטש יװ ךעלטערּב עלָאמש טימ טּפַאלקרַאֿפ ,ןטסַאק ַא ןיא

 ןגיוא יד טימ רָאנ ןוא ןענַאטשעג טנוה רעד זיא עלַײװ עגנַאל ַא .ךעלגינעק ַײרד

 ַא טימ ןוא ,םורּב ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה דלַאּב .ךעלגינעק יד וצ טצילּבעג

 ,גַײטש רעד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא ַײרעליּב רעדליוו

 טװּורּפעג ךיז ןוא לקניוו ןטסטַײװ םעד ןיא ןֿפָאלעגקעװַא ןענעז ךעלגינעק יד

 ןייצ יד טימ ןָאטעג ערישטש ַא טָאה קליוו .ןרעדנַא םעד רעטניה סנייא ןטלַאהַאּב

 סָאד רעּבָא ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה גַײטש יד .גַיײטש יד ןָאטעג סיר ַא ןוא

 ,גײטש רעד ףיוא ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא קליוו .טלטײקרַאֿפ ןעוועג זיא לריט

 ךיז טָאה גַײטש יד .עדרָאמ רעד טימ ,סיֿפ יד טימ ןטעכַאטש יד ןסירעג

 ,ןטלַאהעגסיוא ןּבָאה ןטעכַאטש יד רעּבָא טלסיירטעג

 לעֿפ יד .לקניו ןיא טלױנקעגנַײרַא רעֿפיט ךָאנ ךיז ןּבָאה ךעלגינעק יד

 ,טלּפענרַאֿפ ןגיוא יד ,רעלכעטש ַא ַײּב יו ,קערש ןוֿפ ףַײטש רָאה יד ,טלצנורעג

 ,טלּפַאצעג ןוא טֿפינשעג ןּבָאה ךעלזענ יד רָאנ

 ךיז טָאה רע ,ןטעכַאטש יד ךרוד עדרָאמ יד ןּפוטשנַײרַא טריּבורּפ טָאה קליוו

 רע .טציירעצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג ןוא טערּב ַא ןוֿפ טנַאק ןֿפרַאש ַא ןיא ןּבירעגנָא
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 םעדָאּב םעד טגנַאלרעד טָאה עּפַאל יד .עּפַאל עטשרעדָאֿפ ַא טּפוטשעגנַײרַא טָאה

 טריּבורּפ טָאה רע .ךעלגינעק יד וצ טכיירגרעד טשינ טָאה רעּבָא ,גַײטש רעד ןוֿפ

 ,טכיירגרעד טשינ ץלַא ךעלגינעק יד וצ ןוא ,ערַאּפש רערעדנַא ןַא ךרוד לָאמעלַא

 סטנוה םעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה לירּב רעקיד'החיצר רעקידלגרָאג ַא

 סַײר ַא ןָאטעג ךיז טָאה לגינעק ןייא .עדרָאמ ןַײז ןוֿפ ןענורעג זיא םיוש .קסיפ

 טרעהעגֿפױא טָאה טנוה רעד .גיײטש רעד רעּביא ןֿפױל ןעמונעג טָאה ןוא ףיוא

 טָאה רע .טרעיולעג ןוא לגינעק םעד ףיוא סעיּפילש יד טציּפשעגנָא רָאנ ןליּב

 ַא ןֿפָארטעג טָאה ןוא גַײטש רעד ןיא עּפַאל יד ןָאטעג ןַײרַא פוטש ַא םעצולּפ

 יד .קירוצ ןוא ןיהַא ןּברק ןַײז טערָאטעג ךָאנ טָאה קליוו .שטשיּפ רעליטש

 יד ןשיווצ ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא טָאה לגניצ יױלּב ןיילק ַא ,טזַײלגרַאֿפ ךעלעגיוא

 .ךעלדנייצ עטקַאהרַאֿפ

 זיא רע ,ךעלגינעק ערעדנַא יד וצ ןייצ יד טערישטשעג טציא טָאה קליוו

 טָאה רע .ןייצ יד טימ ןטעכַאטש יד ןסירעג ,גַײטש רעד רעּביא ןעגנורּפשעג

 רעד ןוֿפ טנַאװ ןוא טעכַאטש רעטצעל רעד ןשיװצ עּפַאל יד טּפוטשעגנַײרַא

 םעד ןיא טעילוטעג ךיז ןּבָאה ךעלגינעק יד רעכלעוו וצ טנַאװ יד ,גַײטש

 .רעטנענ ןוא רעטנענ סוֿפ םעד טקורעג טָאה טנוה רעד .לקניוו ןקידרעּביאנגעק

 רעּבָא ,ןזָאלּבעגֿפױא רעמ ךָאנ לעֿפ יד ,טרעטיצעג רעמ ךָאנ ןּבָאה ךעלגינעק יד

 טעּפעשטרַאֿפ ךיז טָאה עּפַאל סטנוה םעד .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז ןּבָאה

 םעד טּפַאכעגסױרַא טָאה רע .ןכָאטשרַאֿפ ךיז טָאה ןוא רעטילּפשי-ץלָאה ַא ןיא

 ןֿפָאלעגסױרַא ןוא גַײטש רעד ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא רע זיא לַײהעג ַא טימ .סוֿפ

 ץלַא ךָאנ ןענעז ךעלגינעק יד .ןעמוקעגקירוצ רע זיא לַײוו ַא ךָאנ ,לַאטש ןוֿפ

 ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה קליוו .לקניוו ןקיּבלעז םעד ןיא טשטעװקרַאֿפ ןסעזעג

 יד טזיּפשעג ןוא עלַײוװו ַא רַאֿפ ןייטש ןּבילּבעג זיא רע .גַײטש רעד ףיוא ףױרַא

 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עּפַאל סטנוה םעד .החיצר לוֿפ ןגיוא ענַײז טימ ךעלגינעק

 .לזענ ןוֿפ ןָאטעג סילֿפ ַא טָאה טולּב .לגינעק ַא ןוֿפ קרַאק םעד רעּביא

 ךיז טָאה סוֿפ רעד .טנוה םעד טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה טולּב ןוֿפ חיר רעד

 ַא טָאה לגינעק סָאד .,לגינעק ןטצעל םעד ןוֿפ ּפָאק םעד רעּביא טזָאלעגּפָארַא

 ןרעדנַא ןיא ןֿפָאלעגקעװַא ןוא ,טרָא ןוֿפ ךיז ןָאטעג סיר ַא ,לּפעק ןטימ ןָאטעג יירד

 ,ןייצ יד טערישטשעג ,גַײטש רעד רעּביא ןעגנורּפשעג זיא טנוה רעד .גַײטש קע

 רעדנַא ןַא ןיא לָאמעלַא סוֿפ םעד טּפוטשעג טָאה רע .טליּבעג ןוא טמורּבעג

 ,טרָא וצ טרָא ןוֿפ ןֿפָאלעגרעּביא זיא לגינעק סָאד ,ערַאּפש

 יד ןסַײר ןעמונעג רעדיוו ןוא ,ןעמוקעגקירוצ ,לַאטש ןוֿפ סױרַא זיא קליוו

 קירוצ סױרַא ןוא קע םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .ןרָאװעג דימ זיא רע .גַײטש

 ןיהַא ןַײרַא רע זיא ,רעַײש ןיא טעקָאװק ןוה ַא טרעהעג טָאה רע .ףיוה ןיא

 םעד ףיוא ךיוה ףױרַא זיא ןוא עטעשָאלֿפעצ ַא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא ןוה יד
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 עד ליוו

 ,ןטָארטעצ ייז ןוא רעייא עטגיילעג שירֿפ עכעלטע ןענוֿפעג טָאה קליוו .רעטייל

 ןכוז ןטסַאקטסימ םוצ סױרַא זיא ןוא ,ןוה רעד וצ ןָאטעג ליב ַא ךָאנ טָאה רע

 ,ןסיּב ַא

 .ןעשטשיפ ַא טרעהרעד קליוו טָאה עטַאכ רעד ןוֿפ טנָארֿפ םוצ ןעמוקעגסורַא

 ןיא טלַאק ןעוװעג זיא'ס ןוא טנגערעג טַײצ עגנַאל ַא רעִירֿפ טָאה סע תמחמ

 ןטרָאד ןוא ךיק רעד ןוֿפ לקניוו ַא ןיא יורטש טיײרּפשעגסױא ןעמ טָאה רעַײש

 ךיז ןּבָאה'ס .קינוז ןעוועג טציא ןיוש זיא'ס .רעייא יד ףיוא עקָאװק יד טצעזַאּב

 ךעלקישטרוק יד טניז געט ירד טשרע ןעוועג זיא'ס רעּבָא .געט עסייה טלעטשעג

 ןגָארטרעּבירַא טציא טנָאקעג טשינ טָאה עמ .רעייא יד ןוֿפ טקיּפעגסױא ךיז ןָאה

 ןסיורד ןזָאלסױרַא ךעלקישטרוק יד טנָאקעג טשינ ךָאנ טָאה עמ ןוא "ץיזעג; סָאד

 טקיּפעגסױא ךיז ןּבָאה ייז טניז .ןקיטשרעד ייז ןָאק טנוה רעדָא ץַאק עדעי ּוװ

 טשינ ןלָאז ךעלעדניה יד ,טלטײקרַאֿפ ריט יד ןטלַאהעג ַאשירק עקַאט טָאה

 .ןַײרַא ןענָאק טשינ לָאז טנוה רעד ןוא ןכירקסיױרַא

 -עגוצ רָאנ זיא ריט יד זַא ןעזרעד ןוא בוטש רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא קליוו

 ךעלקישטרוק יד יװ ןעזעג ןוא ערַאּפש רעד ךרוד טקוקעגנַײרַא טָאה רע .טנעל

 ,בוטש רעד רעּביא קַיוד ךיז ןריצַאּפש

 -עצ ַא טקיּפעג ,עקָאװק רעד םורַא ןענַאטשעג ןענעז ךעלקישטרוק עכעלטע

 םעד טרעהרעד םעצולּפ טָאה עקָאװק יד ,לכעלעג-ייא טכַאקעג-טרָאה טלשירק

 ןרָאװעג לוצינ םיוק לָאמנייא טשינ זיא ןוה יד .ריט רעד רעטניה ןעשעה סטנוה

 ןוא טעקָאװקעג ,ּבוטש רעד רעּביא ןֿפָאלעג קיד'הלהּב זיא יז ,רענייצ ענַײז ןוֿפ

 עדרָאמ יד טּפוטשעגנַײרַא טָאה קליוו .ךעלקישטרוק יד ןעלמַאזֿפױנוצ טריבורּפ

 יד .טלַארּפעגֿפױא ךיז טָאה ריט יד .לדיטשַיּב ןוא ריט ןשיװצ ערַאּפש רעד ןיא

 ענעטסָאמעג ערעכיז טימ טָאה קליוו .טרעוװילגרַאֿפ יו ןייטש ןּבילבעג זיא עקָאװק

 ,ןײגנַײרַא ןעמונעג טירט

 טײרּפשעצ ַא טָאה יז .טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא גנולצולּפ ךיז טָאה עקָאװק יד

 יװ לּבָאנש םעד טקערטשעגסיוא ,זדלַאה םעד טֿפַײטשעגסױא ,לגילֿפ יד ןָאטעג

 .ןקליוו ןגעק ןָאטעג ףיול ַא ןוא ,זיּפש ַא

 ןעזעגסיוא ןוה יד טָאה ןרעדעֿפ עטשוּפעגֿפױא ןוא לגילֿפ עטיירּפשעצ טימ

 ענַײז וצ טליצעג לּכָאנש ןקיציּפש ַא ןעזרעד טָאה קליוו .קידנעָארד ןוא סיורג

 קע םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .ןָאטעג רעטיצ ַא םיא ףיוא טָאה לעֿפ יד .ןגיוא

 ,ּבוטש ןוֿפ ןֿפָאלעגסױרַא זיא ןוא

 ,ןֿפָאלעצ ךיז ךעלקישטרוק יד ןענעז ןעשטָאקָאק סעקָאװק רעד ןוֿפ ןקָארשרעד

 ןֿפורעג ,ןֿפורעג טָאה עקָאװק יד .ּבוטש ןוֿפ סױרַא שינעלמוטעצ ןיא ןענעז עכעלטע

 ,לגילֿפ עריא רעטנוא ענעּבילּבעג עלַא טלמַאזעגֿפױנוצ ןוא
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 רעלגומש ַא

 לע'כ .ארומ ןייק טשינ ּבָאה ןוא ליטש ךיז טלַאה ,עשרַאװ ןייק רָאֿפ'כ;

 סעּפע ריד לע'כ .קירוצ ןַײז ךיא לעװ טכַאנרעדֿפױא ןוא רעטייל םעד ןטלַאהַאּב

 .ןעלהנח טגָאזעג לסָאי טָאה ?,ןעגנערּב

 "?ישעמַאמ רעד וצ ןייג טסעוו;

 ".שטסָאּבעלַאּב רעד טימ רָאֿפ'כ ,טשינ סייוו'כ;

 *? ןייג טסעווע

 ",ךשֿפא;

 ןָאק רענייק .סע רע טוט ,וצ סעּפע טגָאז לסָאי זַא .ןרָאֿפעגקעװַא זיא לסָאי
 ,ןֿפױל ןעמונעג טָאה'מ רעדייא ךָאנ טלָאמעד ןעוועג זיא'ס .לסָאי סָאװ ןָאט טשינ

 ,ןסע ןעגנערּב קעװַא ,גָאט ןדעי יװ ,זיא לסָאי ,ןֿפױל רעדיוװ ןוא ,ךיז ןטלַאהַאּב

 ? המחלימ זיא סָאװ .המחלימ רעד רַאֿפ ןעוועג זיא'ס יו טלייצרעד ריא טָאה ץעמע

 יאדװַא .טלייצרעד ריא טָאה ַאנענ -- -- -- טלייצרעד ריא טָאה ץעמע

 ןעמ טָאה המחלימ רעד רַאֿפ לָאמַא זַא טלייצרעד טָאה ַאנענ .ןַאנענ יז טקנעדעג

 ,ןטלַאהַאּב ךיז ןוא ןֿפױל ןוא ןֿפױל ףרַאד ןעמ ןעוו זיא המחלימ .דַאלָאקָאש ןסעגעג

 דַאלָאקָאש ןייק רעּבָא ,ןטלַאהַאּב טֿפרַאדַאּב טשינ ךָאנ ךיז ןעמ טָאה טלָאמעד

 ישעמַאמ יד ןוא ,גָאט ןדעי ןײגקעװַא טזומעג טָאה לסָאי ןוא ,ןעוועג טשינ זיא

 טלָאמעד יז טָאה *,דַאלָאקָאש ליוו ךיא, .ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןעוו טנייוועג טָאה

 טשינ טָאה יז ןוא ",המחלימ רעד ךָאנ; :טגָאזעג טָאה ישעמַאמ יד .טנייוועג

 ליוו יז ?קעװַא טייג לסָאי ןעוו ןענייוו געמ ישעמַאמ יד .ןענייוו טרעהעגֿפױא

 ,דַאלָאקָאש ליוװ ןוא ןענייוו ליוו יז ,ןײגקעװַא לָאז לסָאי טשינ

 -עג עקַאט ןוא דַאלָאקָאש ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ טלָאמעד ריא טָאה לסָאי

 ,סע רע טוט -- וצ סעּפע טגָאז רע זַא לסָאי .טכַארּב

 -ץג טציא ,דַאלָאקָאש טכַארּבעג לסָאי טָאה טלָאמעד ? דַאלָאקָאש זיא סָאװ

 לסָאי טשינ ליװ ןוא דַאלָאקָאש ןייק טשינ לי יז .זיא סע סָאװ טשינ יז טקנעד

 ,ןײגקעװַא לָאז

 ,לַאטש ןיא טיירדעג ךיז טָאה עמ .ּבוטש ןיא ןטנוא טיירדעג ךיז טָאה עמ

 -םעדיוּב םּוצ טנָאנ טכַײלשעגוצ ךיז טָאה עלהנח .קעװַא עלַא ןענעז ךָאנרעד

 ןֿפױל קעטיָאװ ןוא ַאלעה .ןסיורד ןייש ױזַא זיא'ס .דלעֿפ ,רעמייּב .לרעטצנעֿפ

 ןיוש יז טעװ ןעוו .ןייג ןטרָאד ןענָאק רעדניק עלַא .רעמייּב יד ןשיווצ םורַא

 יז טָאה ישעמַאמ יד .ָאטעג ןיא ןעוועג זיא עקיּבלעז סָאד ? ןײגסױרַא ןענָאק

 רעד רעּביא .רעיומ ַא טימ סַאג ַא וצ ןעמוקעג זיא'מ .טַײװ ,טַײװ טריֿפעגקעװַא

 טַײװ ױזַא טריֿפעג יז טָאה ישעמַאמ יד .רעטעלּב ,ןגַײװצ ןעוועג ןענעז רעיומ

 עסיורג ַא ןעוועג זיא רעמייב יד ןוא ריא ןשיווצ רעּבָא ,טֿפול עשירֿפ לסיּבַא ןּפַאכ
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 עד ליוו

 רעּבָא .ךעלעמילּב עלעג טימ לוֿפ זָארג סָאד ,רעמייב יד יז טעז ָאד .רעיומ ענלגיצ

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןּבַײלּב זֹומ יז

 יז טָאה וילעמַאמ יד ןעװ .טֿפול ןעגנול עלוֿפ ןגױצעגנַײרַא טָאה עלהנח

 ךס ַא ןעיצנַײרַא ןוא ןעמעטָא וצ יו ןענרעל יז יז טגעלֿפ ןריצַאּפש טריֿפעג

 וילעמַאמ יד סָאװ ןָאט טלָאװעג טשינ ןוא דיומ עשירַאנ א ןעוועג זיא יז ,טֿפול

 .טציא טמעטָא יז יװ ןעז וצ ןדירֿפוצ ןעוועג טלָאװ וילעמַאמ יד .ןסייהעג טָאה

 ,שוק ַא ןּבעגעג ריא טלָאװ ןוא ?,עלהנח טוג; :טגָאזעג טלָאװ וילעמַאמ יד

 טשינ ןוא ןענייו טשינ רעמ טעװ יז זַא ןעלסָאי ןגָאז טֿפרַאדַאּב טָאה יז

 רעד ןגָאז סע לָאז רע ,ןעלסָאי ןגָאזנָא טֿפרַאדַאּב טָאה יז .סיֿפ יד טימ ןעּפוט

 ,טכעלש זיא יז זַא ןגָאזסױא טשינ טעװ רע ,רעטוג ַא זיא לסָאי ,וילעמַאמ

 ןגָאז םיא יז טעװ ןעמוקקירוצ טעוװ לסָאי רָאנ יו ?טכעלש יז זיא סָאװרַאֿפ

 ,םעלַא טימ ,לדרעּב םעד טימ, ןלירּב יד טימ ,וילעטַאט םעד ָאי טקנעדעג יז זַא

 רעמ ןוא קעװַא ,ןַאנענ טימ קעװַא טֿפרַאדַאּב טשינ טָאה וילעטַאט רעד רעּבָא

 .ןעמוקקירוצ טשינ

 ,ןעַיײירש ייז .ָאד ךיוא זיא דניק דמערֿפ ַא .ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעדניק יד

 ,רעטייל םעד ןטלַאהַאּב ךָאד טָאה לסָאי ? רעטייל ַא ןגעוו ייז ןעַײרש סָאװ ,ןעלמוט

 יז ,רעטייל ַא ןּפעלש ייז טרעה יז .ןענוֿפעג ןּבָאה יז ,ןטלַאהַאּב טָאה לסָאי

 ןוא ,עקיילָאק רעד ַײּב טלָאמעד יװ *ַאוװּודישז; ןעַײרש ןוא ןעזרעד יז ןלעוו

 .ָאטשינ זיא לסָאי

 ןעגנַאגעג זיא יז ,ייה גרַאּב ןסיורג םעד ֹוצ ןייגקירוצ ןעמונעג טָאה עלהנח

 ןטָארטעגנָא טָאה יז .טעּפירקסעג טָאה עגָאלדָאּפ יד רעּבָא רעגניֿפ-ץיּפש יד ףיוא

 ! ןלַאֿפרַאֿפ ץלַא ןיוש זיא טציא .טרעקעגרעּביא ךיז טָאה'ס ,לּפעט ַא ףיוא

 ןכָארקעגסױװַא טשינ רעמ זיא עלהנח .ףיוה ןוֿפ סױרַא ןענעז רעדניק יד

 .ןעמולּב ,ןזָארג ,רעמייּב ליֿפױזַא יז טעז םעדיוּב ןוֿפ סיױרַא טקוק יז ןעוו .ייה ןוֿפ

 רעּבירַא ןסקַאוװעג ןענעז סָאװ ןגַײװצ רָאּפ ַא רָאנ ןעזעג יז טָאה ָאטעג ןיא טרָאד

 ריא טימ ןעוועג זיא ישעמַאמ יד .רעסעּב ןעוועג זיא טרָאד רעּבָא ,רעיומ רעד

 ,טנַאה ריא ןטלַאהעגנָא ןוא
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 קערוי .עקיילָאק רעד ַײב סרעלגומש יד טרַאװעגּפָא ןּבָאה סרעֿפױקסיױא

 סָאװ טרַאעג טשינ םיא טָאה סע רעּבָא ,רעלענש סָאװ ןרָאֿפקירוצ טלָאװעג טָאה

 יז ּוװ ןַײרַא טָאטש ןיא הרוחס ריא ןריֿפ וצ ןסָאלשַאּב טָאה עטסָאּבעלַאב יד

 רע .עשרַאװ ןיא טלגומשעג לָאמַא ןיוש טָאה רע .זַײרּפ ןרעסעּב ַא ןעמוקַאּב ןָאק

 ,עקיזיר עַײנ ַא זיא טָאטש-טימ זיּב ווָאכָארג ןוֿפ הרוחס יד ןריֿפ זַא טסווועג טָאה

 טַײז ֿברעמ ףיוא טרָאד .ןגיוושעג ןוא עטסָאּבעלַאּב רעד ןגָאז טלָאװעג סע טָאה רע
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רעד ?ןרעױמדָאטעג יד רעטניה ךיז טוט סָאװ .ישעמַאמ יד ןּבילּבעג זיא לסַײװ

 יו םעדכָאנ ןּבילּבעג טרָאד סעּפע זיא .טכענ יד ןיא טיור טשינ רעמ זיא למיה

 ךיז טָאה ַײװמַארט רעװעשרַאװ רעטיור רעד ? ןשָאלעגסיױא ךיז ןּבָאה ןרעַײֿפ יד

 ,"ַאטעמ; ַא ןעוועג זיא ןענַאדנוֿפ טַײװ טשינ ,ןסַאג עטנַאקַאּב רעּביא טשטילגעג

 רעּבירַא רעדָא ,טנַאװדָאטעג רעד רעטנוא ךָאל ַא ןּבָארגעגסיױא .טקנוּפ-לגומש ַא

 ןטלַאהרַאֿפ טציא ךיז טָאה ַײװמַארט רעד ּוװ ָאד טָא .רעטייל ַא רעּביא טנַאװ יד

 טשינ -- -- -- םיא טימ ןעמַאזוצ זיא קעלָאּב .ןרָאװעג טּפַאכעג קעלָאּב זיא

 .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טשינ לָאמנייק טַײז רעשירַא רעד ףיוא ןענעז ןדִיי ,ןעמַאזוצ

 טָאה ץעמע .םיא רעטניה ןעגנַאגעג זיא רע ,סױרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא קעלָאּב

 ,המוהמ ַא ,ףַאלעג ַא *! דַיי ַא ,דישז, : דלַאװעג ַא טכַאמעג ןוא טנעקרעד ןקעלָאּב

 .רעטַײװ ןעגנַאגעג ןוא ,סָאש ַא טרעהעג טָאה רע .רעטַײװ ןעגנַאגעג ךיז זיא רע

 טרַאװעג ,ָאטעג ןיא ,םייה ס'קעלָאּב ןיא רע טָאה סָאש ַא טרעהעג טָאה רע שטָאכ

 סנגרָאמוצ זיא רע ןוא ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא קעלָאּב ,טכַאנ זיּב םיא ףיוא

 ךיז טָאה יז .ןגירשעג ,טנייועג טָאה ישעמַאמ יד .טנַאװ יד רעּבירַא רעדיוו

 ןַײמ רעּביא; :טעּפילכעג ןוא ריט רעד ַײב דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעגרעדינַא

 ןֿפָאלעג ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד סױרַא זיא רע *,ןייג וטסעװ ,הלילח ,רעּפרעק ןטיוט

 טשינ טקנעדעג רע ?טַאהעג ארומ ןייק טשינרָאג רע טָאה .?ָאטעמ; רעד וצ

 טַײז רענעי ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ןוא .טַאהעג ארומ ןּבָאה לָאז רע

 ןציזניײא טלָאװעג טשינ טָאה רע זַא .םיא םורַא טערָאּפעג ךיז ישעמַאמ יד טָאה

 רַאֿפ ךיז ישעמַאמ יד טָאה ,טרעזייבעג ךיז טָאה ישעטַאט רעד ןוא ןענרעל םַײּב

 רע ןעוו רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז בוטש ןיא עלַא .ןעמונעגנָא םיא

 םורַא יו רעמ םיא םורַא טערָאּפעג ךיז טָאה ישעמַאמ יד ,ָאי ,ןֿפָאלשעג זיא

 -עיּפעצ רע זַא ישעטַאט ןרעּביא ןרעזייּב ךיז ישעמַאמ יד טגעלֿפ לָאמַא .ןעלהנח

 טעשטשעיּפעצ רע .םיא וצ תונעט טַאהעג ישעמַאמ יד טָאה טציא ,דיומ יד טעשטש

 ,ןעלהנח טציא

 ? רעלגומש ַא ןרָאװעג זיא רע זַא ןעשעג סע זיא ױזַא יו

 טשינ טָאה דניק סָאד; .רעטקָאד םוצ ןעלהנח טימ ןעגנַאגעג זיא ישעמַאמ יד

 לָאז עלהנח טלָאװעג טָאה ישעטַאט רעד ןעוו טגָאזעג ישעמַאמ יד טָאה *,חוּכ ןייק

 ןעק יז סָאװ םיוק ןוא טלַא רָאי ריֿפ יו רעמ ןיוש .ןענרעל ןוא רודיס םַײּב ןציז

 -טנגייא ,רעטקָאד םוצ ןייגטימ טלָאװעג טָאה לסָאי .ירֿבע טרָאװ ַא ןענעיילרעביא

 רועיש רעד זיא לֿפיװ רעּבָא ,רעטקָאד םוצ ןייג טלָאװעג טשינ רע טָאה ךעל

 -ַאט םַײּב ךָאנרעד ,טעטימָאק-ףיוה ןוֿפ עלוש רעד ןיא ירֿפרעדניא ?ןענרעל וצ

 היעשי םיא טימ טנרעלעג טָאה ישעטַאט רעד .?קוסּפ, טציא ןֹוא "ארמג , ישעט

 ןכערּברַאֿפ טימ קלָאֿפ ,המוא עקידניז ייוו, .טרָאװ ןדעי ןוֿפ ןלָאװקעגנָא ןוא

 ךיז טָאה לסָאי *...ענעּברָאדרַאֿפ רעדניק ,סרעוטטכעלש ןוֿפ ןעמָאז ,טרעװשַאּב

 דלוש יד טֿפרַאװ איֿבנ רעד .לעּפתנ ױזַא זיא ישעטַאט רעד סָאװ ןוֿפ טרעדנווועג
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 עד ליוו

 ָאטעג ןיא ןעמוקעגּפָארַא טנַײה טלָאװ איֿבנ ַא ּביוא ,ןדִיי יד ףיוא תורצ עלַא ןוֿפ

 ?"טרעוושַאּב ןכערּברַאֿפ טימ קלָאֿפ ,המוא עקידניז; ןֿפורעג רע טלָאװ ןעמעוו

 ַא ןיוש טסיּב; ,טרעטנומעג םיא ישעטַאט רעד טָאה *,ּפָאק וצ גייל ,לסָאי;

 "== -- == ןרָאי ענַיײד ןיא ךיא .רוחּב-הווצמ'רּב

 רעד .ליֿפױזַא ןענרעל טשינ זומ יז ןוא טלַא רָאי ןצֿפוֿפ ןיוש זיא אנענ

 ,שידִיי ,שיערּבעה ,ןענעכער ,שילוּפ ,קוסּפ ,ארמג ןענרעל לָאז רע ליוו ישעטַאט

 ןֿפױא ןעלּפוטש טָאה רע לֿפיװ ןכַאז ליֿפױזַא ןענרעל --- ,עירָאטסיה ,קיטַאמַארג

 רָאנ ,ןענרעל טשינ ףרַאד עלהנח ןוא ןענרעל טשינ ַאנענ ףרַאד רַאֿפרעד .םינּפ

 ,טוג ןַײז ּפָאק רעד שטָאכ לָאז .תורּפּכ ףיוא גיוט םינּפ סָאד .רע

 ןרָאװעג טָאטש עַײרטעג יד זיא ױזַא יוװ --- הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא;

 ,טשטַײטרַאֿפ ישעטַאט רעד טָאה *,הנוז ַא

 7? הנוז ַא זיא סָאװ ,ישעטַאט ,

 טרעקעגּפָא טָאה טָאטש עַײרטעג ַא ןעוועג זיא סָאװ םילשורי זַא טניימ סָאד;

 .טרעלקרעד ישעטַאט רעד טָאה ",געוו ןטכער ןוֿפ

 *? געוו ןוֿפ ןרעקּפָא טָאטש ַא ןָאק יוו;

 ",טָאטש רעד ןוֿפ סרענױװנַײא יד טניימ איֿבנ רעד;

 7? ךשיה ךױד זיא געוו רעטכערע

 יָא;

 "? הנוז זיא סָאװ ןוא,

 יתאלמ' קוסּפ ןֿבלַאה ןרעדנַא םעד ןוֿפ רָאלק טרעװ סע .רעטַײװ ןרעל;

 *...טּפשמ

 *? הנוז טניימ סָאװ ? קוסּפ רעּבלַאה רעטשרע רעד טניימ סָאװ;

 ןרָאװעג טיור זיא ישעטַאט רעד "-- -- טניימ סָאד -- -- טניימ סָאד,

 זומ גנוי רעטלּפוטשעג ַא זַא .רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג קידתונשקע טָאה לסָאי

 טָאה סָאװ יורפ ַא טניימ סָאד; .ןשטַײטרַאֿפ רעמ עטַאט ןַײז זומ ןענרעל רעמ

 ,רעֿפטנע ןַא ןענוֿפעג וילעטַאט רעד טָאה *,געוו ןטכער ןוֿפ טרעקענּפָא

 *? געוו ןטכער ןוֿפ ּפָא ױרֿפ ַא טרעק ױזַא יװ ?געװ רעטכער טניימ סָאוװע

 םיא טָאה לסָאי .ןרעטש סוילעטַאט ןֿפױא ןטָארטעגסױרַא טָאה סייווש ַא

 *,טעֿבנג יז זַא טניימ'ס ,ישעטַאט ןיוש סייוו'כ; : רעֿפטנע ןַא טקורעגרעטנוא

 ,ךעלטנרָא טשינ ךיז טריֿפ יז זַא טניימ'ס ,טעֿבנגעג טשינ טניימ'ס ,ןיינ,

 ",טלעג רַאֿפ ךיז טֿפױקרױַאֿפ

 .ןגערֿפ וצ רעטַײװ טַאהעג קשח לסָאי טָאה ?טכענק ַא רַאֿפ ךיז טֿפױקרַאֿפ

 ,ילעטַאט ןיוש סייוו'כ; .יולּב ןלָארדעגנָא טָאה ףיילש סישעטַאט ןֿפױא רעדָא ןַא

 ",טניימ סע סָאװ סייוו'כ

 םירֿבח ַארַאֿפ סָאװ טימ ?וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ ?וטסייוו סָאװ ? טסייוו וד;

 7? םורַא ךיז וטסּפעלש
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 ןעגנַאגעגסױא זיא סע רעּבָא ,ןטַאט ןטימ ןענעכערּפָא טלָאװעג ךיז טָאה רע

 ּווװ לטיּפַאק עטייווצ סָאד ךיוא ןענרעל טזומעג טָאה רע .ּפָאק םענעגייא ןַײז וצ

 םעדכָאנ ךיוא ןוא ,םימיה תירחא ןוֿפ ןטַײצ עטוג יד ןגעוו ןיוש טדער איֿבנ רעד

 ךיז טָאה ישעטַאט רעד .סַאג ןיא סױרַא טזָאלעג טשינ םיא ישעטַאט רעד טָאה

 ,ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס יד ןרזחנַײא ןעגנוווצעג םיא ןוא ןּבַײרש ןַײז וצ ןעמונעג

 ןֿפיטרַאֿפ ךיז טעוװ רע ןעוו ,םירֿפס ךס ַא שיט ןֿפױא טגיילעצ טָאה וילעטַאט רעד

 .בוטש ןוֿפ ןשטילגסױרַא ךיז ,לסָאי ,רע טעװ ןּבַײרש ןַײז ןיא

 "?ןיױוש טסּבַײרש; .ןעלהנח טימ ןעמוקעגקירוצ זיא וילעמַאמ יד

 טָאה רע .סעּכ טימ סע טגערֿפ יז זַא טנעקרעד טשינ טָאה וילעטַאט רעד

 ,ןּבַײרש ןַײז ןוֿפ ּפָאק םעד ןּבױהעגֿפױא טשינ וליֿפַא ןוא *ָאיק : טרעֿפטנעעג

 "? טנָאזעג טָאה רעטקָאד רעד סָאװ ןסיוו טשינרָאג טסליװ וד,

 "? טגָאזעג רעטקָאד רעד טָאה סָאװ;

 יװ ,ײגוּפַאּפ ַא יו ךָאנ רימ טסדער וד ',טגָאזעג רעטקָאד רעד טָאה סָאװ';

 "ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג ךיד טלָאוװ'ס

 טגערֿפעג לָאמַאכָאנ וילעטַאט רעד טָאה 77 טגָאזעג רעטקָאד רעד טָאה סָאװ;

 ,ןילעמַאמ רעד וצ טקוקעג ןיוש טציא ןוא

 "ןענערּב טלעוו עצנַאג יד ןָאק םיֿבתּכ ענַײד טסָאה וד זַא;

 ףיוא ןעקנווװעג ןוא ףרּוװרָאֿפ טימ ןֿפורעג וילעטַאט רעד טָאה *?,עלעדלָאג;

 ,רעדניק יד

 ",םירֿפס ענַײד ריד ּבַײרש ? ןָא ןעד ךיד טייג'ס;

 ןוא ןעּפ יד ןעקנוטעגנַײא ,ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג בייה ַא טָאה וילעטַאט רעד

 רַאש ַא ,ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה וילעמַאמ יד ,ןריּפַאּפ ענַײז וצ ןגױּבעגּפָארַא ךיז

 ,בוטש רעד רעביא ןעילֿפ ןעמונעג ןּבָאה ןריּפַאּפ ,שיט ןרעּביא טנַאה רעד טימ

 ןוא םיֿבתּכ רעּביא ןסָאלֿפעג זיא טניט ,טרעקעגרעּביא ךיז טָאה רעטניט רעד

 םעד רעּביא שיט םעד ןוֿפ ןענורעג זיא טניט יד .דנּוװ ַא ןוֿפ טולּב יו םירֿפס

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה רע ,טנעה עכיילּב ןוא לּברַא עיורג סישעטַאט

 טגָאזעג וילעמַאמ יד טָאה *,עטָאכוס ןגירק ,הלילח ,ןָאק ,טיכנָארּב טָאה דניק'ס;

 רַאֿפ ץלַא ןעוט ןשטנעמ ,רעטוּפ ,ךלימ ,ייא ןַא ףרַאד דניק'ס; .ןילַא ךיז ֹוצ יו

 ".רעדניק ערעייז

 ךיוה וצ ןעמעטָא טשינ טזָאל ןוא רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא טייג ישעמַאמ יד

 וילעמַאמ יד זַא ךַאז עכעלקערש ַא ןַײז זומ טיכנָארּב .טּבַײרש ישעטַאט רעד ןעוו

 ץלַא ךָאנ טציז וילעטַאט רעד ןוא ,ךיז טמעש וילעמַאמ יד .ןָאטעג סָאד טָאה

 רעד זַא ,שיט ןוֿפ ןײטשֿפױא טשינ טעװ ישעטַאט רעד זַא .סעּכ ןיא שיט םִַײּב

 םיא רע טעװ ,ןזגורּב ךיז טעװ רע זַא -- -- -- סעּפע ןגָאז טשינ טעוװ ישעטַאט

 ...הנוז טניימ סע סָאװ ןגערֿפ רעדיוו
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 עד ליוו

 ףיוא וילעמַאמ יד זיא םייהַא ןעמוקעגקירוצ טנוװָא סנגרָאמוצ זיא לסָאי ןעוו

 םעד ןוֿפ סיוא טייטש'מ סָאװ ,םלוע לש ונוּבר , .ןייוועג ַא טימ ןלַאֿפעגֿפױרַא םיא

 ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וטסיּב ןיהּווװ; ,טגָאלקעג ךיז וילעטַאט רעד טָאה ",גנוי ןדליוו

 "? גָאט ןצנַאג ַא רַאֿפ

 וילעמַאמ יד טָאה *ןרעלקוצרעּביא סָאװ טסוװעג טשינ ןיוש טָאה עמ;

 .ןעלדיז ס'וילעטַאט םעד ןרעדלימ טלָאװעג

 === -- -- טנרעלעג טשינ ,עלוש-ףיוה רעד ןיא ןעוועג טשינ;

 ךיד טָאה עמ .ןרעו טשלחרַאֿפ ךָאד ןָאק עמ .ןסע ןעמוקעגמייהַא טשינ;

 טיירג ןיוש ישעמַאמ יד זיא *-- -- -- ןוא דניק ַאזַא ?טעּברַא רעד וצ טּפַאכעג

 ןגיוא יד טשיוועג ךיז טָאה ישעמַאמ יד .ץוריּת םענעגייא ריא ןעמענוצנָא ןעוועג

 ,ןגיוא עטכַײֿפ ענַײז ןטלַאהַאּב וצ ישעמַאמ רעד וצ טעילוטעג ךיז טָאה לסָאי ןוא

 טָאה רע ןעוו םיא וצ ןֿפָאלעג ןוא ןעלהנח טפוטשעגקעװַא טָאה ישעמַאמ יד

 ,ריט רעד ןיא ןזיװַאּב ךיז

 וילעטַאט רעד טָאה *,רזכַא ןַא ןַײז ךָאד ףרַאד עמ .טכַאנ זיּב גָאטרַאֿפ ןוֿפ

 ,םישוּבלמ ענַײז ןעלּפענקעצ ןעמונעג טָאה לסָאי ,ןַײז לחומ טנָאקעג טשינ םיא

 ןרעטנוא ןוֿפ ןדנוּבעגּפָא ,סענעשעק יד ןוֿפ ךעלקעּפ טּפעלשעגסױרַא טָאה רע

 ייווצ ,לייא לשעלֿפ ַא ,ךלימ לשעלֿפ ַא ,לעמ סַײװ טימ עלעקעז טנוװַײל ַא .דמעה

 .ייא ןַא ןוא לּפע

 ןגיוא עריא טביילגעג טשינ וילעמַאמ יד טָאה 77 סָאד זיא סָאװ;

 ןכָארּבעג עטַאט רעד טָאה ?,ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ םירֿכח יד;

 6== == == ֹוד ,וד; .טנעה יד

 "ישעטַאט ,טעֿבנגעג טשינ סע ּבָאה'כ ,

 "? ןעמונעג סע וטסָאה ווו;

 רימ ט'רע .טנוזעג טשינ זיא עלהנח טגָאזעג ,ישעדייז םַײּב ןעוועג ןיּב'כ,

 *.סעטָאלז ןעצ ןּבעגעג

 טסָאק סָאד ?סעטָאלז ןעצ; :ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה וילעמַאמ יד

 "..,קיצרעֿפ ,קיסַײרד ַא סנטסעדנימ

 ןָאטנָא -- !סעכושטי ןעגנערּב לָאז'כ טגָאזעג טָאה ַאקסנישטליוו ינַאּפ יד ןוא;

 י-- == == ַא לקער ַא ,דיילק ַא ץכעוטנָא ןַײמ רעטנוא

 ןַײמ ףיוא ַאקסנישטליוו ינַאּפ ַארַאֿפ סָאװ ? סָאװ יצ ,ץיה ןוֿפ טסדער וד;

 יד ּפָאק

 םישוּבלמ עטצונעג יד ןֿפױקרַאֿפ טייז .עגַארּפ ןיא ריא ַײּב ןעוועג ןיּב'כ,

 זַײּפש טסָאק ייז ַײּב .זַײּפש רימ רַאֿפ ןֿפױקנַײא ןוא ןריֿפסױרַא לעװ ךיא סָאװ

 ?,סעטָאלז ןעצ רַאֿפ ץלַא סָאד --- ,שוּביש ַא

 ןּפַאכ ייז זַא ןעוט ייז סָאװ טשינ טסייוו וד ? ּפָארַא ןעניז ןוֿפ ,הלילח ,טסיּב,

 ?-- == -- רעמ ןגעוורעד טשינ ךיז טסלָאז וד ?טַײז רעשירַא רעד ףיוא דִיי ַא
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 יד ףיוא ןזיועג רע טָאה *,ךָאד טסעז .ןעוועריק וצ ךיז יו סייוו ךיא;

 *.סַאג רעזדנוא ןוֿפ רָאנ ךעלגנַיי ןעצ רשֿפא ? ןיילַא ייג'כ טסניימ , ,זַײּפש ךעלקעּפ

 ןרעהֿפױא רימ טסלָאז וד ?טריֿפרעד טָאה המחלימ יד סָאװ וצ טעז ץע;

 ,ןענרעל ןוא -- -- -- ןוא םייהרעדניא ןציז רעדניק ! סרעלגומש טימ ןֿפױלמורַא

 רע טעװ ןענרעל רעדייא ,רֿפס ַא ןענעֿפע טשינ לי ןוא רוחּב-הווצימ-רּב ַא

 ".ךעיומ רעד רעּביא ןכירק ַײדָאּב

 םייהרעדניא ןציז וצ .טרירעג טשינ ןעלסָאי טָאה רעזייּבעג ס'ישעטַאט םעד

 -הווצימירּב ַא ןיוש ךיא ןיּב ןענרעל וצ רעּבָא ,דניק ַא ךָאנ םיא ַײּב ךיא ןיּב

 יד ,ייא ןַא ףרַאד ןוא קנַארק זיא עלהנח .טַײצ רעד רַאֿפ םישדח ןביז רוחּב

 ירעסעּב טסייוו ישעמַאמ

 יד טָאה ?ןענעֿבנג ןייג טשרעּביל לע'כ ,לסָאי ,ןטסַאֿפ טשרעּביל לע'כ;

 ".רעיומ רעד ַײּב טסיש עמ, ,טנעה יד ןכָארּבעג ישעמַאמ

 ןייג טשינ טעו ישעמַאמ יד ?דניק ַא וצ וטסדער ױזַא יו ,עלעדלָאג;

 טימ טגָאזעג ישעטַאט רעד טָאה "ןעלגומש ןייג טשינ טסעוװ וד ןוא ןענעֿבנג

 ,לייטרוא ןטצעל ַא ןוֿפ ןָאט ַא

 יז ,קירוצ ןוא וילעמַאמ רעד וצ וילעטַאט ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענעז ןקילּב סלסָאי

 ,טַײז 'רענעי ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו ןטעּבעגרעּביא ,סיוא טזַײװ ,ךיז ןּבָאה

 -רעוו ס'עמַאמ יד טכעלש טײטשרַאֿפ רע זַא ןּנָאה ארומ טשינ ףרַאד עטַאט רעד

 ּבוטש ןיא ןעגנערּב סעּפע טעװ רעוו רעּבָא ,ןענעֿבנג טשינ טעװ יז ,ןיינ .רעט

 םיא ןעמ טּפַאכ ,ּפָאק םעד סױרַא טקעטש רע רָאנ יו ,רענעסקַאוװרעד ַא ? ןַײרַא

 לָאמַא טָאה רע ,ןּפַאכ וילעטַאט םעד לָאז עמ ןטיהּפָא לָאז טָאג .טעגרַא רעד וצ

 ןעוו ןטכענ -- -- -- עלהנח ןוא .ךלימ לסיּבַא ךיוא ףרַאד רע ,עטָאכוס טָאהעג

 ךיז עלהנח טָאה זגורּב ןעוועג זיא ישעטַאט רעד ןוא ןגירשעג טָאה ישעמַאמ יד

 ןּבָאה יז לָאז :זייב ןעועג רע זיא יוא .עּביל -- עקלַאיל ריא טימ טליּפשעג

 ןיינ -- -- -- רעּביא ןעמוק תורצ עלַא !ןּברַאטש יז לָאז ,עטָאכוס ,טיכנַארּב

 רעד יו ןרעוו טנוזעג טעװ יז .רעייא ,רעטוּפ ,ךלימ ןעגנערּב טעוװ רע ! הלילח

 ,דנַאבמערָא-דִיי סָאד ,עטנעל יד ּפָארַא טיצ רע זַא .ןרָאװעג טנוזעג זיא ישעטַאט

 ,דִיי ַא זיא רע זַא טשינ רענייק טנעקרעד
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 יד ףיוא ךעלּבירג טימ ךעלעשיק-סטעֿפ ,ךעלקעּב עטעשַאּפעגסיױא טָאה יז

 רע זַא .רעטכעלעג טימ לוֿפ זיא לכלַײמ ריא ,ןגיוא עריא .טכַאל יז .ךעלטנעה

 טנייוועג טָאה עלהנח יװ ,ךעלסיֿפ יד טימ ןעּפוט ןוא ןענייוו יז טעוװ ןָאט סע טעוו

 ַײּב טָאה רע ןעוו טנייוועג טָאה יז יװ ,ןעּביל ןרױלרַאֿפ טָאה יז ןעוו טלָאמעד

 ידּכ ןענייוו לָאמַא זומ דניק ַא !ןענייוו יז לָאז .שַאלֿפ ענירג יד ןעמונעגוצ ריא

 טעֿפ זיא יז .םייה ַא טָאה יז ,עמַאמ ַא טָאה יז ,ןטקַאװ טוג ןלָאז ןעגנול יד

 -עלַאּב רעד ַײּב טציא טֿפױק עמַאמ ריא .רעטוּפ ,ךלימ ריא טיג עמַאמ ריא לַײװ
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 עד ליוו

 טעװ ןענייוו טעװ יז זַא .רעייא לדנַאמ ןצנַאג ַא ןוא רעטוּפ עקלעסָא ןַא עטסָאּב

 טרָאד טגיל סָאװ טיורּב ןסַײװ םעד ןוֿפ קיטש ַא טימ ןעמעננַײא יז עמַאמ ריא

 ,לרעקוצ ַא ךיוא רשֿפא ,ייא ןַא ,רעטוּפ טימ קיד טרימשעגנָא ,ץנעדערק ןֿפױא

 טלעג גונעג ןּבָאה יז ןוא ןֿפױק ץלַא ןעמ ןָאק עשרַאוװ ןיא .דַאלָאקָאש ךיוא רשֿפא

 ,סנגעמרַאֿפ עשידִיי עטעװעּבַארעגנָא ןוֿפ

 וצ סעּפע טנכטַאל עמ זַא ,עלעדיימ רעגָאמ ַא ַײּב יצ ,עלעדיימ טעֿפ ַא ַײּב

 ןרֿבח טשינ ךיז לָאז רע ןגרָאז רָאנ ךיז טגעלֿפ ישעטַאט רעד !הֿבנג סע זיא

 רע רָאנ ּוװ ןוא םירֿבח ןייק טשינ ןצנַאגניא טציא טָאה רע .ןעגנוי-ןסַאג יד טימ

 ןרעהֿפיױא זומ רע ...רעגניֿפ יד ןיא ןסַײּב םיא טמענ טעז רע רָאנ סָאװ ןוא טמוק

 .עקלַאיל סעלעדיימ םעד ףיוא ןקוק

 ןוא ןכילגרַאֿפ ,טנעה יד ןיא ייז ןגיווועג ,רעייא יד ןּבילקעג טָאה ױרֿפ יד

 רעטוּפ עקלעסָא רערענעלק ַא רַאֿפ זַײרּפ ַא ןעגנודעגסיוא טָאה יז .ןטיּבעגרעביא

 ,קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא עטסָאּבעלַאּב יד .ערעסערג ַא ןעמענ טלָאװעג ןוא

 ןקניל ןֿפױא ןטכער ןוֿפ ףוג ןַײז ןוֿפ טייקרעווש יד ןגיווועגרעביא טָאה קערוי

 -ֿפיױא ףֹּכיּת טשינ טעוװ עטצירּפ יד ּביוא ,ןטכער ןֿפױא קירוצ ןקניל ןוֿפ ,סוֿפ

 ןָאט ּפַאכ ַא ,סרעּביוק יד ןָאט ּפַאכ ַא רע טעװ עטסָאבעלַאּב יד ןעשטומ וצ ןרעה

 ךעלעקּפַאל סלסקיש ןטעֿפ םעד ןוֿפ עקלַאיל יד וליֿפַא ןוא טיורּב עסַײװ סָאד ךיוא

 .סַאג רעד ףיוא ןַײז גנורּפש ןייא טימ ןוא

 יד טָאה ,ןעקנַאדעג סקערוי רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז ןוא טסוװעג טלָאװ יז יו

 סָאד טלייצעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ףיוקנַײא ריא רַאֿפ ןלָאצַאּב ןעמונעג ױרֿפ

 ךיז ןלָאז ייז רדס ַא ןיא רעייא יד טגיילעגקירוצ לַײװרעד טָאה קערוי ןוא טלעג

 טנװַײל רעטכַײֿפ ןיא רעטוּפ יד טלקיװעגנַײא קירוצ טָאה רע .ןכעדּבעצ טשינ

 טקוקעג ץלַא ךָאנ רע טָאה גיוא לקניוו ַא טימ .רעּביױק ןיא טגיילעגקירוצ ןוא

 ןַײרַא טנַאה רעד ןיא טּפוטשעגנַײרַא םיא טָאה ױרֿפ יד ןעוו עקלַאיל רעד וצ

 -עגוצ טניוטשרעד טָאה ןוא ןגיוא יד ןּבױהעגֿפױא טָאה רע .טיורּב סַײװ קיטש ַא

 וד ,לגגַיי ,סעק :סַאּבלָאק רונש רעגנַאל ַא ןוֿפ קיטש ַא ּפָא טכערּב יז יו טקוק

 *,לירעגנוה טוג ןַײז ןיוש טזומ

 ךיז טָאה רע .טנַאה ריא טשוקעג ןוא ױרֿפ רעד וצ ןלַאֿפעגוצ זיא קערוי

 רעתמא ןַא ,סעמַאד ערעייז ןוֿפ טנעה יד רענעמ ןשוק טָאטש ןיא רָאנ זַא טּפַאכעג

 וצ סעּפע טָאה רע יּבַא ! רע טָאה הגאד ַא .ןָאטעג טשינ סָאד טלָאװ גנַיי-סֿפרָאד

 טכַײֿפ ַא ןיא טלקיװעגנַײא טשרּוװ ןוא טיורּב סָאד טָאה רע .ןעלהנח ןעגנערּב

 טָאה רע .רעטוּפ רעטֿפױקרַאֿפ רעד ןוֿפ טלקיװעגּפָא סָאװרָאנ ,טנווַײל לקיטש

 .ןרעסַאװ ןעמונעג טָאה ליומ ןַײז שטָאכ ,רעּביוק ןיא ףיט טּפוטשעגנַײרַא סע

 ןוֿפ טנַאה יד טשוקעג טָאה רע ןעוו טכַארטעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה סָאװ

 .גָאט ןדעי ןסע םיא טיג יז ?טיױרּב קיטש ַא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ינַאּפ רעד

 ענעי לַײװ רעֿבושח םיא ַײּב זיא ינַאּפ רעװעשרַאװ יד זַא עטסָאּבעלַאּב יד טניימ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טלָאװ רע ביוא ?עטרעיופ ַא רָאנ עטסָאּבעלַאּב יד ןוא ינַאּפ רעװעשרַאװ ַא זיא

 ןלערק ענעניטשרוּב יד זדלַאה ןטעֿפ סרענעי ןוֿפ ןסירעגּפָארַא רע טלָאװ טנָאקעג

 ןוא ָאטעג ןוֿפ רעכיז ןעמוק ןלערק יד .עטסָאּבעלַאּב רעד ןּבעגעגקעװַא ייז ןוא

 טשינ עקַאט טסייו עטסָאּבעלַאּב יד .רעדניק עשידַיי טזַײּפש עטסָאּבעלַאּב יד

 טגײלעגֿפױא טוג ןַײז טעװ יז .ןסיוו טנַײה ךָאנ טעװ יז רעּבָא ,טזַײּפש יז ןעמעוו

 רע ּביוא ןעוועג טלָאװ סע טוג יוװ יוא .ןגָאז ץלַא ריא רע טעװ חוויר םעד ןוֿפ

 לרעגניֿפ ַא ,שָארּב ַא .עטסָאּבעלַאּב רעד ןּבעג וצ ןעניֿפעג סעּפע טציא טלָאװ

 לָאז רע ךעלגעמ ץנַאג זיא עשרַאװ יו טָאטש ַאזַא ןיא ,דלָאג רעדָא רעּבליז ןוֿפ

 -עלַאּב רעד רעטניה ןסַאג יד רעּביא טייג רע ןעוו טציא עקַאט ןעניֿפעג סעּפע

 !ןעניֿפעג סעּפע זומ רע .עטסָאּב

 םעד ןגָאזסױא טשינ לַײװרעד לָאז יז עטסָאּבעלַאּב יד ןטעּב ןֿפרַאד טעװ רע

 םעד רַאֿפ ךיוא ןענוֿפעג סעּפע טלָאװ רע ּביוא ....רעזייּב ַאזַא זיא רע ,סָאּבעלַאּב

 ןֿפנָארּב שַאלֿפ ַא .קיסַאּפ םענרעדעל ַא ,לרעסעמ-ןשַאט ןייש ַא ...סָאּבעלַאּב

 ןרילרַאֿפ סע טעװ ץעמע זַא ןֿפנָארּב ,ןיינ .טלעטשעגנדירֿפוצ רעמ ךָאנ םיא טלָאװ

 טָאה'ס ,ןֿפנָארּב ןֿפױק ןוא טלעג ןעניֿפעג ןָאק רע .ןרעוו ןכָארּבעצ שַאלֿפ יד טעוו

 עטסָאּבעלַאּב רעד ןּבעג טעװ רע .תורצוא ןענוֿפעג ןּבָאה ןשטנעמ ןֿפַארטעג ןיוש

 ןטלַאהַאּב ךיוא טעוװ רע .עטסקיטכיוו סָאד זיא סָאד --- ,וק ַא ךָאנ ןֿפױק וצ טלעג

 לָאמעלַא רָאנ ,לָאמַאטימ ץלַא םיא ןּבעג טשינ .סָאּבעלַאּב ןרַאֿפ סעטָאלז רָאּפ ַא

 ,רעטער רעזדנוא טסיּב וד קערוי .ןֿפנָארּב עלעטרעֿפ ַא ףיוא גונעג ,לסיּבַא

 .ןגָאז עטסָאּבעלַאּב יד טעװ ,לזמ רעטוג רעזדנוא

 טעװ ,סרעטער ענַײמ ןענעז סָאּבעלַאּב ןַאּפ רעד ןוא עטסָאּבעלַאּב יִנַאֹּפ יד

 ןֿפױא זיא יז ,עלהנח טסייה לרעטסעווש ןַײמ ןוא דַיי ַא ןיּב ךיא .ןרעֿפטנע רע

 ,םעדיוּב

 רעװעשרַאװ רעד ףיוא ָאד ךיז טייג שטַײד רעד קידהּפצוח יװ ,רעכיז יו

 ךיז רע טלָאװ רעגניֿפ עשיֿבנג עטקישעג טַאהעג עקַאט טלָאװ רע ּביוא .סָאג

 רעד ...לטַײּב-רעװלַאװער ןַײז טלּפענקעגּפָא ,עקעי םעד וצ ליטש טרַאשעגוצ

 ןטימ ןיא טָאה סָאװ רעד ,ךיא ןיּב סָאד, !טעּפש וצ ?טריּפשרעד טלָאװ שטַײד

 -עלַאּב םעד טלייצרעד רעטעּפש רע טלָאװ *,שטַײד ַא טגײלעגקעװַא גָאט ןלעה

 טשינ סָאּבעלַאּב רעד טלָאװ ",רעמירַאּב ַא ןוא רעצָאר ַא טסיּב וד ,טע; .סָאּב

 רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא רָאנ ,טרָאװ ַא טרעֿפטנעעג טשינ טלָאװ רע .טּבײלגעג

 יד .שיט ןֿפױא טגײלעגקעװַא ןוא רעװלָאװער ןצרַאװש םעד ענעשעקדוזיוה

 : ןַײרַא ןענָאק טשינ לָאז ַאלעה ריט יד ןעלטיײקרַאֿפ ןֿפָאלעג טלָאװ עטסָאּבעלַאּב

 ,סרעלּפַאלּפ ןענעז רעדניק

 רעד טרעהרעד םעצולּפ רע טָאה 7? סערעילָאכ עכלעוו יצ דנילּב טסיב;

 ךיז טָאה רע ,ןיינ .ּפולס-ןָאֿפעלעט ַא ןיא ןַײרַא זיא רע .ןעיירש סעטסָאּבעלַאּב

 .ןכָארּבעצ טשינ ייא ןייא ןייק ,ןיינ .טּפַאלקעצ טשינ
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 עד ליוו

 רעּביא טרעטעלקעג ,רעזַײה ךס ַא רעּביא ןעגנַאגעג זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 ןעמוקעגקירוצ טכַאנרַאֿפ ןענעז ייז ןעוו .ןעוועג יאדּכ זיא סע רעּבָא ,ּפערט ךס ַא

 ןעועג םעזוב רעכיוה סעטסָאּבעלַאּב רעד זיא ווָאכָארג ןיא עקיײלָאק רעד וצ

 ,ץכעזייל םעד ןוֿפ טלעג טימ עלעּברָאט םענעטנוװַײל ןטּפָאטשעגנָא טימ רעכעה ךָאנ

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *? סע וטסלַאהַאּב ןעוו ףיוא ,טיורּב קיטש ַא טסָאה;

 רעד ףיוא ןטרַאװ קנַאב ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןּבָאה ייז ןעו טגערֿפעג

 ןעמ טָאה םייה רעד ןוֿפ ןעמונעגטימ טָאה עטסָאּבעלַאּב יד סָאװ .עקיילָאק

 קערוי .ןסעגעג טשינ גָאט ןצנַאג ַא ןוא ,עשרַאװ ןייק געוו ןֿפױא ןסעגעגֿפױא

 ןַײז ןגעו טדער יז ןעוו ענילס יד ּפָארַא טגנילש עטסָאּבעלַאּב יד ןעזעג טָאה

 -עלַאּב יד .טגנַאלרעד ריא ןוא רעּבױק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא סע רע טָאה ,טיורּב

 םעד ךיוא טגנַאלרעד ריא טָאה קערוי .ייווצ ףיוא טליטעצ סע טָאה עטסָאּב

 ,ןלייטעצ סע לָאז יז טשרווװ

 םיוק טָאה קערוי ,עגר ַא ןיא ןעגנולשעגנַײא קלח ריא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 *! קירעגנוה טסיּב זַא סערֿפ ?וטסטלַאהַאּב ןעמעוו רַאֿפ,, .סנַײז ןוֿפ ןָאטעג סיּב ַא

 קערוי טָאה ,טלַאהַאּב רע ןעמעוו רַאֿפ ןגָאז וצ טייהנגעלעג עטוג ַא זיא טציא

 טנֿפעעג ןוא רעּבױק ןיא טיױרּב ןַײז טגײלעגנַײרַא טָאה רע .ןבירטעגרעטנוא ךיז

 יד ,טנקירטעגסיוא טָאה לעק יד .טמלוגרַאֿפ ןייטש ןּבילּבעג זיא רע .ליומ סָאד

 ןעמונעגסױרַא קירוצ טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ,ןרָאװעג טֿפַײטשרַאֿפ ןענעז ןּפיל

 ? וטסטלַאהַאּב ןעמעוו רַאֿפ, : ליומ םוצ טּפוטשעג םיא סע ןוא טשרּוװ לקיטש סָאד

 -רַאֿפ טרעוושס טנַאמש ןוא רעייא לֿפיװ טשינ סייוו'כ טסניימ .גונעג ןענעֿבנג ייז

 ",ךיד ךיא גָאז ,סע ,ַאנ ? ןדנוווש

 ןוא ןַאלעה רַאֿפ טשרּוװ יד ןטלַאהַאּב טָאה רע ,טניימ עטסָאּבעלַאּב יד

 ױרֿפ ַא ?ןטלַאהַאּב תמאּב טָאה רע ןעמעוו רַאֿפ ןגָאז טציא רע ןָאק ,ןקעטיָאוװ

 זיּב ןטרַאװ ןזומ ןיוש טעװ רע ,קנַאּב רעד ףיוא ייז ןּבענ טצעזעגוצ ךיז טָאה

 ,םייהַא געוו ןֿפױא עקיײלָאק רעד ןיא טַײצ גונעג ןַײז טעו סע .רעטעּפש

 קערוי .ןשרַאק ןסע ןעמונעג טָאה ייז ןבענ טצעזעגוצ ךיז טָאה סָאװ ױרֿפ יד

 ןּבעגעג םיא טָאה עשרַאו ןיא ינַאּפ יד זַא .ןַײרַא ליומ ןיא טקוקעג ריא טָאה

 רַאֿפ טינרָאג טָאה רע ?ןשרַאק רָאּפ ַא ןבעג םיא ָאד יד טעוװ רשֿפא ,טשרווו

 טָאה ױרֿפ יד .ןעגנערּב סעּפע ריא רע זומ גָאט ןצנַאג ַא ףיוא קעװַא .ןעלח:ה

 ךיז טָאה יז ,ךעלערעק יד ןגיּפשעגסיױא ןוא ןַײרַא ליומ ןיא ןשרַאק יד ןֿפרָאװעג

 ענעריּפַאּפ סָאד ןּבױהעגֿפױא טָאה קערוי .לגנַיי םעד ףיוא טקוקעגמוא טשינ

 טעקַאנ ןייא רָאנ ןירעד ןּבילּבעג זיא'ס ,ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה יז סָאװ לטיט

 זומ רע .ךעלערעק ענעגיּפשעגסיױא יד ןּבױלקֿפױא ןעמונעג טָאה רע .עלערעק

 ...ןייטש ַא טימ ךעלערעק יד ןטלַאּפש טעוו רע .ןעלהנח רַאֿפ ןעגנערּב סעפע

 עטסָאּבעלַאּב יד ,ךיק רעד ןיא שיט ןֿפױא רעמַאה ַא טימ ןטלַאּפש ייז טעוו רע ,ןיינ

 .עקיײלָאק רעד ןיא ןגָאז ריא טעװ רע ,זיא סע ןעמעוו רַאֿפ ןסיוו ןיוש טעוי
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז רָאנ יװ ןֿפָאלשעגנַײא זיא עטסָאּבעלַאב יד

 יד ןעוו ןקעװֿפױא טֿפרַאדַאּב יז טָאה קערוי ןוא ,עקיײלָאק רעד ןיא קנַאּב רעד

 טָאה עקיילָאק רעד ןוֿפ געוו ןֿפױא .רעדיווש ןיא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה עקיײלָאק

 ןטלַאהַאּב סע ןוא עלעקטַאמש ןטנווַײל טכַײֿפ ַא רעּביוק ןוֿפ ןגױצעגסױרַא קערוי

 ַאזַא ןיא .עטַאמש רעד ןיא טלקיװרַאֿפ ןעוועג זיא רעטוּפ .ענעשעק-ןזיוה ןַײז ןיא

 ןבעג סע טעװ רע ,רעטוּפ לסיּב רָאּפש ַא טּפַאזעגנַײא טנװַײל יד טָאה גָאט ןסייה

 טנװַײל יד ןגיילוצ רשֿפא ,ןעגנול עריא רַאֿפ טוג זיא'ס ,ןגָאנוצסױא ןעלהנח

 סעלהנח .טנערּב טיוה ענעדניצנָא יד ?ןןעלקנעש ענעדניצנָא עריא וצ רעטוּפ טימ

 .ןעגנול עכַאװש עריא יו ךעלרעֿפעג רעמ ןַײז ןָאק ןצֿפיז

 2 ןזז

 גָאט רעקידלזמ ַא

 ךַײלג זיא יז .עקנָאל רעד ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא ןײלַא וק יד זיא טַײצנָאטימ

 שירֿפ רעמע ןַא ןָא קידנעטש טיירג עטסָאּבעלַאּב יד ּוװ ּפמולּפ רעד וצ קעװַא

 .ןקורט ןוא קידייל דרע רעד ףיוא טרעגלַאוװעג ךיז טָאה רעמע רעד .רעסַאװ ליק

 ןָאטעג קעמש ַא ,ּפמולּפ רעד ןבענ עשזולַאק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא וק יד

 ןוֿפ חיר םעד טריּפשרעד טָאה יז .עדרָאמ יד טפַאכעגקעװַא קירוצ דלַאּב ןוא

 זיוה ןּבענ .רעסַאװ םעד ןיא טקייוװעג טָאה לקישטרוק ןעקנורטרעד ַא ,הלֿבנ

 ןוֿפ ןענַאטשעג טרָאד זיא רעסַאװ סָאד .ןַאק ַא ןיא רעסַאװ ןענוֿפעג יז טָאה

 ןיא ןַאק יד .ןרָאדימַאּפ יד ןרעסַאװַאּב טימרעד טלָאזעג טָאה קעצַאװ .גָאטרַאֿפ

 ןוֿפ ךעלניורּב ןוא םערַאװ ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד .ןוז רעד ןוֿפ טילגעצ ןעוועג

 -קירוצ ןוא ןענוֿפעג טשינ טָאה יז .רעסַאװ רעדנַא ןכוז קעװַא זיא וק יד .רעװַאשז

 רעסַאװ סָאד ןּפיזנַײרַא גנוצ רעד טימ טריּבורּפ טָאה יז ,ןַאק רעד וצ ןעמוקעג

 טָאה וק יד .עלָאמש ַא ןעוועג זיא ןַאק-סיג רעד ןיא גנונעֿפע יד ,ןַײרַא ליומ ןיא

 טימ טלסיירטעג טָאה יז .עדרָאמ ץיּפש םעד יו רעמ ןּפוטשנַײרַא טנָאקעג טשינ

 יד טָאה דלַאּב .גנוצ ריא טגנַאלרעד לָאמעלַא טָאה רעסַאװ ץירּפש ַא .ןַאק רעד

 -עגנַײא לענש ןוא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד ,טרעקעגרעּביא ךיז ןַאק

 -הלעמ וצ ץעכייל טלעֿפעגסיױא טָאה לגרָאג ןיא .דרע רעקידמַאז רעד ןיא ןעקנוז

 טָאה וק יד .ךלימ יד טקיטייוװעג ןוא טרעוושעג טָאה סרעטַײא יד ןיא .ן'הריג

 !וא וא וָאמ : ןֿפורעג ןוא לקנעּב-קלעמ םעד ןּבעל טלעטשעגקעװַא ךיז

 -קלעמ יד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .ןעמוקעגמיײהַא קעצַאװ זיא קיטימכָאנ טעּפש

 ןייק רעּבָא סרעטַײא יד ןגיוצעג טָאה רע .לַאטש-וק ןיא ןֿפָאלעגסױרַא ןוא ףַאש

 לע'כ ,טוג ונ .הנוז יד ,ךלימ יד וצ טשינ טזָאל יז; .ןעמוקעג טשינ זיא ךלימ

 *,רעסַאװ ןעגנערּב ריד
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 עד ליוו

 -קעװַא טָאה רע ןעוו ןשטנווועגוצ קעצַאװ טָאה *,טקיטשרעד רעוװ ןוא ףיוז;

 ךָאנ קידייל ןעוועג זיא רעמע רעד .וק רעד רַאֿפ רעסַאװ רעמע ןַא טלעטשעג

 ןַא ךָאנ טכַארּבעגנַײרַא טָאה רע .ןקלעמ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה קעצַאװ רעדייא

 ,טעּברַא ליֿפױזַא ןָא םיא טכַאמ סָאװ וק רעד ןָאטעג עּפָאק ַא ןוא רעסַאװ רעמע

 ןֿפנָארּב לֿפיװ טנּכערַאב טָאה קעצַאװ .עֿפש טימ ןעמָארטש ןעמונעג טָאה ךלימ

 ןגָארטעגקעװַא יז דלַאּב ןוא ךלימ יד טַײזעגכרודַא .ןעמוקַאּב רַאֿפרעד ןָאק רע

 ךיז ןּבָאה ץיוה עַײנ יד זַא טקרעמַאּב טשינ וליֿפַא טָאה רע .שינעלַײא ןיא

 .טסימ טימ טרימשעגסיוא

 "עג םיוק ךיז טָאה רע .טכַאנרַאֿפ טשרע םייהַא ןעמוקעגקירוצ זיא קעצַאוװ

 ךיש עטרימשרַאֿפ טימ ןוא ּבוטש ןיא ןַײרַא ,סיֿפ עקידלקַאװ יד ףיוא טּפעלש

 ךיז טָאה רעטצנעֿפ ןרעטניה ןטרָאג-סנירג םעד ןוֿפ .טעּב ןֿפױא ךיז ןֿפרָאװעג

 ,טצעזעגֿפױא ךיז טייקירעווש טימ טָאה רע .ןעקורמ קיטכַאדרַאֿפ ַא ןגָארטרעד

 !קעטיָאװ !ַאלעה; .ןטרָאג-סנירג ןיא זיא וק יד ,הנוז יד ,ערעילַאכ יד ,ָאי

 "*?װערקַאשּפ ,ץע טנעז ּוװ ,םירזממ

 ,טעּב ןוֿפ טרעלָאקעגּפָארַא ךיז טָאה רע .ןעמוקעג טשינ זיא רעֿפטנע ןייק

 ןֿפָאלעג זיא המהּב יד .וק יד ןגָאי ןעמונעג ןוא ןטרָאג םוצ ךיז טּפעלשעגסױרַא

 טַאהעג טשינ טָאה יז סָאװ סָאד ןטָארטעצ ןוא ןרעדנַא םוצ ןטרָאג קע ןייא ןוֿפ

 טָאה סָאװ גנַארד ַא רעביא ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה יז .ןעשזירגוצמורַא ןזיװַאּב

 ,רעדלעֿפ יד רעּביא ּפָאלַאג ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא ןטרָאג םעד טמױצענּפָא

 ןיא טשטילגעגסיוא ךיז טָאה רע .וק רעד ךָאנ ןֿפױל טריּבורּפ טָאה קעצַאוװ

 טָאה רע .ןלַאֿפעג רעדיוו ןוא ןלעטשֿפױא טריבורּפ ךיז טָאה רע .עשזולַאק ַא

 -סױרַא םיוק רע זיא ריֿפ עלַא ףיוא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ טרימשעגסיוא ךיז

 ,גיוא ןוֿפ ןדנוװשרַאֿפ זיא וק יד .עטָאלּב רעד ןוֿפ ןכָארקעג

 ריט רעד רעטניה ןטלַאהַאּב ךיז טָאה רע .טמוק ַאלעה ןעזעג טָאה קעצַאװ

 -טנירג ןיא ןברוח םעד ןעזרעד ןוא רעטנענ ןעמוקעגוצ .ריא ףיוא טרעיולעג ןוא

 ןּפַאכנַײרַא רע לָאז .ןקעטיָאװ טקישעגמייהַא טָאה יז .ןֿפָאלטנַא ַאלעה זיא ןטרָאג

 ,ןַײרַא טנעה יד ןיא ןטַאט םוצ ךַײלג ןלַאֿפעגנַײרַא זיא קעטיָאװ .קסּפ ןטשרע םעד

 ךיד לע'כ ?וק יד ןטיהעג וטסָאה ױװַא !המהּב וד !טידנַאב ֹוד ! רזממ וד;

 קעטיָאװ ,קיסַאּפ םעד ןָאטסיױא ןעמונעג טָאה קעצַאװ *! ןטיוט ַא ןגײלקעװַא ָאד

 -קעװַא ןוא טנעה סנטַאט ןוֿפ ךיז טשטילגעגסיױרַא ,ּפָארַא גיוּב ַא ןבעגעג ךיז טָאה

 טעכָאֿפעג טָאה רע .םיא ךָאנ ןֿפױל ןעמונעג טָאה קעצַאװ ,סָאג רעד וצ ןֿפָאלעג

 רע יו 7! רזממ ,ןענעגרהרעד ךיד לע'כ, :קיסַאּפ ןשירענלעז ןטיירּב םעד טימ

 ענַײז טרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא ּפָארַא שטילג ַא ןָאטעג ךיז ןזיוה יד ןכָאה ןֿפָאלעג זיא

 רעזַײה יד ןוֿפ ןֿפָאלעגסױרַא ןענעז םינכש .ןָאטעג לַאֿפ ַא רעדיוו זיא רע .סיֿפ

 רעד טשימעג רעמכָאנ ןקעצַאװ ךיז טָאה סעּכ ןוֿפ .רעטכעלעג ןוֿפ טכַײקעג ןוא

 יד רעּביא ןזיוה יד טּפעלשעגֿפױרַא ,טלעטשעגֿפױא םיוק ךיז טָאה רע .,ּפָאק
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 רערעדנַא רעד טימ ,טנַאה ןייא טימ ןזיוה יד ןטלַאהעגוצ .סעקטַאג עטקיטָאלּברַאֿפ

 .ןקעטיָאװ ךָאנ טגָאיעג ךיז רעטַײװ ןוא קיסַאּפ ןטימ טעכַאֿפעג טנַאה

 רעמ ןיוש טָאה קעצַאװ .טרעטַײװרעד רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טָאה לגנַיי סָאד

 ,םיוּב ַא ןיא טנעלעגנָא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .סיֿפ יד ןּפעלש טנָאקעג טשינ

 יד ןעניֿפעג רימ ףלעה ,םוק. .ןקעטיָאװ ןֿפור ןעמונעג ןטוג טימ ןיוש רע טָאה

 ",ןגָאלש טשינ ךיד ךיא לעװ וק

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .ןטַאט ןֿפױא תונמחר ַא ןרָאװעג זיא ןקעטיָאװ

 "ַאלעה ץלַא ,עטַאט ,קידלוש טשינ ןיּב ךיא, :ןגירשעגקירוצ סנטַײװ ןוֿפ ןוא

 ".הנוז יד ,ןענעגרהרעד טיוט ףיוא ,ןענעגרהרעד יז לע'כ,

 רע טָאה ןַאלעה ףיוא רעּבירַא זיא סעּכ סנטַאט םעד זַא ןעזעג טָאה קעטיָאװ

 ןַײרַא ןוא ןטַאט םעד ןטימעגסיוא ,טַײז ַא ןיא ּפָארַא זיא רע .,םייהַא ןייג ןעמונעג

 -קירוצ ןיילַא יאדװַא ןיוש זיא וק יד ,טַײצקלעמ ןעוועג ןיוש זיא'ס .ףיוה ןיא

 ;ןזעוועג טשינ זיא וק יד :ןָאט קוק ַא לַאטש ןיא ןַײרַא זיא קעטיָאװ .ןעמוקעג

 סנייא .טרעקעגרעּביא ךעלגינעק יד טימ גַײטש יד : ןזעוועג טשינ זיא ריזח רעד

 עז ,עטַאט, .טיוט ןגעלעג ןענעז ייווצ ,טרעטיצעג ןוא לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא

 ןַײרַא זיא קעצַאװ .ןָאטעג יירשעג ַא קעטיָאװ טָאה *,ןָאטעג טָאה קליוו סָאװ

 "יָא וצ טסױֿפ ַא ןּבױהעגֿפױא רע טָאה ,ןעשעג זיא'ס סָאװ ןעזרעד .לַאטש ןיא

 .טסימ ןיא טשטילגעגסיוא ךיז ןוא ןֿפױלסױרַא טלָאװעג טָאה לגנִיי סָאד .ןקעט

 ,ןֿפָארטעג טָאה רע רָאנ ּוװ ןגָאלשעג ןוא קיסַאּפ םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה קעצַאװ

 רעד .תולוק ענעמונַאּב טימ ןגירשעג ,סיֿפ יד טימ טעגירדעג טָאה קעטיָאװ

 ,ןגָאלשעג ןוא ןגָאלשעג טָאה עטַאט

 זַא טנָאמרעד ןקעצַאװ טָאה עקיילָאק רעקידנרָאֿפַײברַאֿפ ַא ןוֿפ ףַײֿפ ַא

 ןכוז ןֿפָאלעגסױרַא ןוא ןקעטיָאװ טזָאלעגּפָא טָאה רע .ןעמוק דלַאּב טעוו ַאשירק

 .ריזח םעד ןוא וק יד

 ַא ןגעלעג ןטרָאד זיא יז .רעַײש ןרעטניה ןטלַאהַאּב טַאהעג ךיז טָאה ַאלעה

 סױרַא זיא עטַאט רעד יוװ ןעזעג טָאה יז .ןעיירשעג סקעטיָאװ ןוֿפ עטרעטיצרַאֿפ

 ,עלעקניציּפ ,עקניניילק ,ַאקשוילַאמ ,ַאקשילַאמ; :ןֿפור ןעמונעג טָאה רע ןוא

 *! ַאקשוילַאמ ,ַאקשוילַאמ

 טֿפור ךימ .ןייצ יד טימ טצירקעג ַאלעה טָאה ,ריזח םעד ןענעגרהרעד לע'כ

 לע'כ .ַאקשילַאמ רע טֿפור ריזח ןטעגירדרַאֿפ ןסיורג םעד ןוא טרַאקנעּב רע

 ט'רע .ןכוז ךימ ןֿפױלמורַא ךיוא רע טע ,ּבוטש ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןצנַאגניא רָאג

 לעװ ןוא ןֿפורנָא טשינ ךימ לע ךיא .ַאקנעלעה ,אקשטעלעה ,ַאנעלעה ןעַײרש

 .ןעמוקקירוצ טשינ לָאמנייק

 ,ַאקשילַאמ, .וק יד ןֿפורעג רעױּפ רעד טָאה ?,עקניצרַאװש ,עצרַאװש;

 טשרע .טרעטַײװרעד ךיז טָאה לוק סָאד .ריזח םעד ןֿפורעג רע טָאה *! ַאקשוילַאמ

 טּפעלשעגסױרַא טָאה יז .שינעטלעהַאּב ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא ַאלעה זיא טציא
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 עדליוו

 ןַײז וצ רעסַאװ טלַאק טימ ךעטנַאה ַא טגיילעגוצ ןוא לַאטש ןוֿפ ןקעטיָאװ

 ,ּפָאק םענעלָאװשעג

 ףיוא ףױרַא .טקיטולּבעצ ןוא טּפַאלקעצ ריזח םעד ןענוֿפעג טָאה קעצַאװ

 לָאז .ריזח םעד טגנַאלרעד רענעי טָאה ,האוֿבּת יד ןטָארטעצ ןוא דלעֿפ סנכש ַא

 עדמערֿפ ןיא ןבַײרט טשינ ריזח ַא רָאט'מ זַא ןקעצַאװ רַאֿפ ןכייצ ַא ןּבַײלּב

 "נוא ךעלטרעצ ןוא ןטניה ןרעּביא ריזח םעד טלשטעּפעג טָאה קעצַאװ ,רעדלעֿפ

 ּפעלק עכלעזַא ןוֿפ *.ַאקשוילַאמ ָא-ָאנ ,ַאקשוילַאמ ,ַאקשוילַאמ, : ןבירטעגרעט

 ,ךעלמיריזח עטיוט ןרעוו ןריוּבעג ןענָאק

 ןעוו הרוׂשּב יד טגָאזעגנָא ַאלעה םיא טָאה *,לַאטש ןיא ןיוש זיא וק יד;

 רעד ףיוא ןציז ןקעטיָאװ ןעזרעד טָאה רע .עטַאכ רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 סע טעװ *עטלַא; יד זַא ,יולּב ןוא ןיורּב םינּפ סָאד ,ןלַײּב לוֿפ ּפָאק רעד .לעווש

 ןיא ריזח םעד ןבירטעגנַײרַא טָאה רע ."הנותחק עתמא יד ןַײז טעװ ןעזרעד

 םעלַא ןיא ,ט'הריג-הלעמ'עג ןוא עטירָאק ריא ןּבעל ןענַאטשעג זיא וק יד ,לַאטש

 ןוא גנָארד ַא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע !וק יד ,הנוז יד ,ערעילָאכ יד קידלוש זיא

 ןָאטעג ּפָארַא ץעז ַא שזַא ךיז טָאה יז זַא ןקור ןרעּביא וק רעד ןָאטעג לַאמכ ַא

 ןכוז ןעמונעג טָאה רע .ןרָאװעג ןכָארּבעגרעּביא זיא גנָארד רעד .ינק יד ףיוא

 ,טנַאה רעד רעטנוא ןענוֿפעג טשינרָאג רעּבָא ,ןגָאלש וצ סָאװ טימ שרעדנַא סעּפע

 .ףַאשקלעמ יד ןכוז סױרַא זיא קעצַאװ .ךלימ ןֿפױק ןעמוקעג זיא הנוק ַא

 טנָאקעג טשינ ןוא ,לַאטש ןיא טכוזעג לָאמַארעדיװ ,זיוה ןיא ,ףיוה ןיא טכוזעג

 -רַאֿפ ץעגרע ,ףַאשקלעמ עטסָאדרַאֿפ עווישרַאּפ ַא ,סערעילָאכ ידלַא וצ; .ןעניֿפעג

 "עצ ,רעַײש םעד ןיא ץלַא טיירדעגרעּביא טָאה רע *.ָאטשינ ןוא ,ןרָאװעג ןלַאֿפ

 ףיז טָאה רע .ּבוטש ןיא טכוזעג רעדיװ ןוא רעניה עקידנֿפָאלש יד טעשָאלּפ

 טרָאד ןוא ןַײרַא קנעש ןיא ןעמונעגטימ גָאטַײּב סע טָאה רע זַא טנָאמרעד

 טָאה וק יד סָאװ רעסַאװ לסיּבַא רעמע ןוֿפ ןסָאגעגסיױא טָאה רע .טזָאלעגרעביא

 ,לַאטש ןיא ןַײרַא ןוא ּפמולּפ רעד ַײּב רעמע םעד ןָאטעג קנעווש ַא ,טזָאלעגרעּביא

 ךיז טָאה רע .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה וק יד ?,ףיוא ייטש ,אשטעמ ,ָאנ;

 זיא'ס ,טעּברַא רעד וצ ךיז ןעמונעג ןוא לקנעב-קלעמ םעד ףיוא טצעזעגקעוװַא

 ןּבעגעג טשינ רעמ טָאה וק יד ןוא ןעוועג טשינ רעמע לטרעֿפ ןייק ךָאנ

 טָאה *,טעגרהרעד רעיש יז טסָאה ,גנָארד ןטימ ןָאטעג קַאנק ַא ריא טסָאה;

 *.ןרָאװעג ןענורטנַא ריא זיא ךלימ יד; .ןָאטעג גָאז ַא אלעה

 ןגיוצעג קידתונשקע ןוא ןַאלעה ףיוא ןגירשעגנָא רע טָאה ?,לווילט םוצ ייג;

 טסימ קיטש ַא .סוֿפ ַא טימ ןָאטעג עגירד ַא טָאה וק יד .סרעטַײא עקידייל יד

 יד ,ןעמוושעצ זיא טסימ סָאד .רעמע ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןוא ןָאטעג ילֿפ ַא זיא

 ןיא וק רעד ךלימ יד ןָאטעג עּפַאילכ ַא טָאה רעיוּפ רעד .ןירג ןרָאװעג זיא ךלימ

 ,לַאטש ןוֿפ סױרַא ןוא ,רעמע םעד טרעדַײלשעגקעװַא ,ןַײרַא עדרָאמ רעד
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 ַאשירק .ּפָאק ןטקיטָאלּברַאֿפ ןַײז ןיא ךיז טצַארקעג ןוא ןסעזעג זיא קעצַאװ

 טעװ ליומ סָאד ןענעֿפע טעװ יז זַא .ךשוח ןָאט ךיז טעװ ןעמוקמיײהַא דלַאּב טעוו

 ןָאק ןײלַא טָאג טשינ ,לוַײט רעד טשינ .ןגָאלש ןייק ,ןעָארד ןייק ןֿפלעה טשינ

 ,ַאנ; ,סעטָאלז רָאּפ ַא ןכַאמ ץעגרע ןָאק רע ןעוו .קסיּפ קידמערעוו ריא ןכַאמוצ

 ,סעטָאלז רָאּפ ַא טכַאמעג ָאד ּבָאה ךיא ,עשרַאװ ןייק ןֿפָאלעג טסיּב וד *! םענ

 טָאה יז ,ןטַאט םוצ טנעָאנ ןייגוצ טגעוורעד טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ַאלעה

 יז טָאה ,ןצֿפיז ןוא ןעַײּפש ,ךיז ןצַארק ןַײז ןוֿפ .סנטַײװנוֿפ םיא ףיוא טקוקעג

 ףור ַא טָאה יז .טנָאמרעד סעּפע ךיז טָאה יז .טכַארט רע סָאװ ןענַאטשרַאֿפ

 ןענעז ןטרָאג ס'צירּפ םעד ןיא ,שוטַאט; :לכעלוק ןקיד'הֿפינח ַא טימ ןָאטעג

 ",ןרָאדימָאּפ עֿפַײר ןַארַאֿפ ןיוש

 7? ךימ טימ ןייג טסעווע

 *!ןשוטַאט יאדווַא;

 ןענעז ןרָאדימָאּפ עטשרע יד .קַאז ַא ןעמענ ּבוטש ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא רע

 ןגירק קרַאמ ןֿפױא קצָאװטָא ןיא טציא ןעמ ןעק ןרָאדימָאּפ קַאז ַא רַאֿפ .רעַײט

 -- -- -- ןרָאדימָאּפ עַײנ טימ קַאז ַא ןעז טעוװ ַאשירק זַא .סעטָאלז עכעלטע ענייש

 ןעוועג דלַאּב ןיוש זיא קַאז רעד .לענש טעּברַאעג ןּבָאה ַאלעה ןוא קעצַאװ

 יד סע טָאה ַאלעה .לּביטש סרעטכעוו ןיא ןרָאװעג קיטכיל זיא גנולצולּפ .לוֿפ

 ַא טימ ןֿפָאלעגנָא זיא טנוה ַא .רעטָאֿפ םעד ןָאטעג ּפעלש ַא ןוא ןעזרעד עטשרע

 ,טױלּפ םוצ ןֿפָאלעג ןוא ןרָאדימָאּפ טימ קַאז םעד ןגיל ןזָאלעג ןּבָאה יז .ליּבעג

 ןזיװַאּב םיוק טָאה קעצַאװ .טַײז רערעדנַא רעד ףיוא רעּבירַא לענש זיא ַאלעה

 ,ןעגנורּפשעגוצ זיא טנוה-ףלָאװ רעסיורג ס'צירּפ םעד .טױלּפ ןֿפױא ןכירקֿפורַא

 ךיז טָאה טױלּפ רעד .רעטערּב יד ףיוא סיֿפ עטשרעדָאֿפ יד טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא

 רעד ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא רע .ןלַאֿפעגּפָארַא זיא קעצַאװ .,ןָאטעג לסיירט ַא

 יד ףיוא ןעגנעה ןּבילּבעג זיא ןזיוה ענַײז ןוֿפ טפלעה ַא רעּבָא ,טַײז רערעדנַא

 ,ןטרָאג ס'צירּפ םעד ןוֿפ טיױלּפ םעד רעּביא ןטָארד עקיכעטש

4 

 טשינ ךימ טָאה רע; .ןַאלעה טגערֿפעג קעצַאװ טָאה *?ןעזעג ךימ טָאה רע;

 ".ףעטצניֿפ זיא'ס .ןעז טנַאקעג

 ןוא טרעדנוה ייווצ, .ןזיוה ענעסירעצ יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה קעצַאװ

 ןָאטעג ץכערק ַא רע טָאה *,סעטָאלז קיצֿפוֿפ

 ןיא ןעוועג זיא יז .טרעסעּבעגסיוא םיא ַאלעה טָאה *,קיצֿפוֿפ ןוא ייווצ ןוא;

 םעד טקנעדעג טָאה יז .םישוּבלמ עַײנ עלַא יד טֿפױקעג טָאה עמ ןעוו קצָאװטָא

 ,זַײרּפ

 געוו ןֿפױא ןיוש זיא ַאשירק .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןסעזעג זיא קעצַאװ

 קעטיָאװ ןוא ריזח רעד ,וק יד .ךיז טוט ָאד סָאװ ןעז דלַאּב טעװ יז .םיײהַא

 ,טקיטשרעד ךעלגינעק ייווצ ,ןטָארטעצ רעייא יד .ןסָאגעגסיױא ךלימ יד .ןגָאלשעצ
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 עד ליוו

 .ןסירעצ םויטסָאק רעַײנ רעד .ֿבורח ןטרָאג רעד .ןעקנורטרעד ךעלקישטרוק ַײרד

 טימ ןכוז ןעמונעג טָאה רע .ןרעוװוצנָא סָאװ טשינרָאג יו :ײס ןיוש טָאה רע

 .ןַײרַא קנעש ןיא ןגָארטוצקעװַא ןטַאכ ָאד ןָאק רע סָאװ ,ןגיוא יד

 עטַאװעמּת קעטיָאװ טָאה 77 עינומָאק סיַאלעה וצ ןָאטנָא וטסעוװ סָאװ ןוא;

 .טגערֿפעג

 זַא טױלּפ ןֿפױא זיוה קיטש םעד ןיא ןענעקרעד ץעמע טעװ רעמָאט ןוא,

 .ןָאטעג גערֿפ ַא ַאלעה טָאה 71 ןזיוה ענַײד ןענעז סָאד

 יד .ןזיוה עַײנ יד ןענעז סָאד; .החמׂש טימ ןעגנורּפשעגֿפױא זיא קעצַאװ

 ,ןזיוה עַײנ יד ןענעז סָאד רעּבָא .טנעקרעד ףרָאד ןיא רעדעי טלָאװ ןזיוה עטלַא

 ".ןענעז סָאד ןזיוה סנעמעוו ןענעקרעד ייז ןלעװ קנערק ַא

 לָאז ,סָאװ רעמָאט ,ןזיוה עַײנ יד ןָאטעגנָא לעיצעּפס טָאה שוטַאט רעד;

 ןגיל א טקורעגרעטנוא םיא קיד'הֿפינח אלעה טָאה *,ןענעקרעד טשינ ןעמ

 ןזעוועג קעצַאװ זיא ",ןענעקרעד טשינ ןעמ לָאז ,סָאװ רעמָאט .ױזַא יאדווַא;

 ריא ךָאד ןָאק רע .ןַאשירק רַאֿפ ןּבָאה טעװ רע סָאװ ץוריּת םעד טימ ךעלקילג

 םעד ,ןעשירַאמ ּבילוצ םויטסָאק םעַײנ םעד ןָאטעגנָא טָאה רע זַא ,ןגָאז טשינ

 ןעמירַאּב ןעמונעג ךיז רע טָאה *,ארומ ןייק טשינ ּבָאה, .רעטכָאט ס'כַאטס ןטלַא

 לעיצעּפס .טַײז רעטכער רעד ףיוא ּפָאק םעד טָאה עטַאט ןַײד , ,ןַאלעה רַאֿפ

 "ןענעקרעד טשינ ןעמ לָאז ,סָאװ רעמָאט זַא ,גֹוצנָא םעַײנ םעד ןָאטעגנָא

 סָאד טצַאוקעגסױרַא טָאה רע זַא ךיז ןוֿפ ןדירֿפוצ ױזַא ןרָאװעג זיא קעצַאוװ

 ןֿפױק ךיז ןלָאז רעדניק יד ןּבעגעג ןוא ענעשעק ןוֿפ טלעגניילק לסיּב עטצעל

 ,סעקרעקוצ
 ט8

 טָאה'ס רעּבָא ,עשרַאװ רעד ןיא גָאט ןסייה ןצנַאג ַא ךיז טעװעדרָאמעגנָא

 טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה ייז ןעוו טכַארטעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ,טניולעג ךיז

 טֿפױקעגנַײא ךיוא טָאה יז .הרוחס ריא טֿפױקרַאֿפ טוג טָאה יז .עטַאכ רעד וצ

 רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ ןעוועצינרעביא טעוװ יז סָאװ םישובלמ ענעגָארטעג רָאּפ ַא

 "שצרַאװש; יד .ןרעסעּב םוצ טיירדעגרעּביא סנטצעל ךיז טָאה לזמ ריא .רעדניק יד

 ןּבָאה'ס ןוא ?ןסעזעגסיוא; זיא עקָאװק יד .ךיז ןגייל רעניה עלַא .ךלימ ךס ַא טיג

 טײזרַאֿפ רָאיַײה טָאה קעצַאװ ,רעייא עלַא טעמּכ ןוֿפ ךעלדניה טירבעגסיוא ךיז

 ןרעסַאװַאּב ףרַאד עמ ןעוו ,תמא .,לָאמעלַא יו דלעֿפ קיטש רעסערג ַא סנירג טימ

 ןָאק טכַאנרַאֿפ :טעּב ןוֿפ ןגירקסױרַא טשינ םיא יז ןָאק ,גָאטרַאֿפ ןטרָאג םעד

 .קערוי םעד טקישעגוצ ריא סוזעי ןַאּפ רעטוג רעד טָאה .ןעניֿפעג טשינ םיא יז

 ןלעוו (טסעג-רעמוז) סעקינטעל יד ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ .היחמ ַא טילּב ץלַא

 ,לרעיימ ,לכעטער ןדעי רַאֿפ דלָאג טימ ןלָאצַאּב ןלעוװ ייז .ןַײרַא ףרָאד ןיא ןעמוק

 גיוא סָאד יװ ןטיה סע ןוא טלעג סָאד ןעלמַאז טעװ יז .רָאדימָאּפ ןוא עלעקלּביצ

 טימ .וק ַא ךָאנ ףיוא ןעלמַאזוצנָא ןעגנילעג ןיוש ריא זומ רָאי-ַײה ,ּפָאק ןיא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רַאֿפ ןעוועדרָאמ ױזַא ןֿפרַאד טשינ רעטניוו ךיז ןעמ טעװ לַאטש ןיא יק ייווצ

 קיטש ַא ןזָאלסױא טשינ לָאמ סָאד ךיז ןלעװ לֿפָאטרַאק יד ,טיורּב לקיטש םעד

 ,לֿפָאטרַאק ןטייּב רעמ ריֿפ טײזרַאֿפ רָאי-ַײה טָאה עמ .רָאי סעדעי יוװ עכסַאּפ רַאֿפ

 ךיז טָאה לזמ ריא ,ָאי .ףרָאד ןיא ןטרָאג-סנירג ןטסערג םעד רָאי-ַײה ןּבָאה יז

 .עשרַאװ ןייק עזַײר עקיטנַײה ריא זַײװַאּב ַא .ןטוג םוצ טרעדנעעג ךעלדנע

 אזש

 תיּב ףלַא

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ּבוטש ןוֿפ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה תוללק ןוא ןעיירשעג

 ןעמוקעג זיא רע טשינ -- לסָאי ןוא ,טנייוועג ןּבָאה קעטיָאװ ןוא ַאלעה ,ןגירשעג

 ןיא ןעלסָאי טימ ןעשעג זיא סעּפע .לוק ןַײז טרעה יז טשינ ,םעדיוּב ןֿפױא

 ךיז רע זיא רעדָא !טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ?טנעקרעד םיא ןעמ טָאה !עשרַאװ

 םעד ןעגנערּבקירוצ ןעמוקעגקירוצ טשינ וליֿפַא ןוא ישעמַאמ רעד וצ קעװַא

 ןלעו ּפָארַא טעװ יז רָאנ יו ? םעדיוּב םעד ןוֿפ ּפָארַא יז טעװ ױזַא יו .רעטייל

 טלָאמעד יװ ,ַאוודישז' ןעַײרש ןוא ןעלגנירמורַא יז סעסקיש ןוא םיצקש עלַא

 !ָאטשינ זיא לסָאי ןוא ,עקיילָאק רעד ַײּב

 ןעיירשעג יד ןיא טרעהעג סע טָאה עלהנח "*!ַאווּודישז ,ַאװּודישז ,ַאווודישז,

 ןצלירג םעד ןיא ,לַאטש ןיא ריזח םעד ןוֿפ ןעקורכ םעד ןיא ,םיטַאבעלַאּב יד ןוֿפ

 טקוקעג ןּבָאה ןעלקניוו-םעדיוּב עלעקנוט עלַא ןוֿפ ,םעדיוּב ןֿפױא ןלירג יד ןוֿפ

 ,טלגנירעגמורַא טלָאמעד ייז ןּבָאה סָאװ רעדניק יד ןוֿפ ןגיוא עזייב יד ריא וצ

 טּפַאכעג ןּבָאה רימ ,ךעלעדִיי ,יקדישז; :ןגירשעג ןוא ןעלסָאי ןֿפרָאװעגמוא

 "4! ךעלעדִיי

 ױזַא רעירֿפ טָאה סָאּבעלַאב רעד ןעמעװ קעטיָאװ ןעוועג טשינ זיא'ס

 יץנעּב .ןעלסָאי ןגָאלשעג טָאה רע !ןגָאלש רע טעװ דניק ןגייא ןַײז .ןגָאלשעג

 ןיא יאדוװַא ךָאנ טגיל לסָאי .ּפעלק יד ןוֿפ טרעטיצעג טָאה םעדיוּב רעד !ץנע

 טסַײּב ריזח רעד ,םיא רעּביא טערט וק יד .רעטעװעטַאקעצ ַא טסימ-לַאטש

 ץעמע לָאז ,ןסערֿפֿפױא ךָאנ םיא ןָאק ריזח רעד ,דלַאװעג ןעַײרש זומ יז .םיא

 ,ריזח םעד ןוֿפ ןעלסָאי ןעװעטַאר ןעמוק

 ,טרעּפמילקעג ןּבָאה ןייצ עריא ,ןעיײרש וצ ליומ סָאד ןסירעגֿפױא טָאה עלהנח

 "! ַאווודישז ,ַאװּודישז ,ַאווודישז, :טרסמעג ךיוא ןטלָאװ ןייצ ענעגייא עריא יו

 ,טנעה יד טזָאלעגּפָארַא דלַאּב ןוא ליומ ריא ןיא טסױֿפ ַא טּפוטשעגנַײרַא טָאה יז

 ,עלַא ,טזָאלרַאֿפ יז ןּבָאה עלַא .יורטש ןֿפױא טזָאלעגּפָארַא ךיז שואי טימ טָאה יז

 יז ישעמַאמ יד טָאה ךָאנרעד :ן'ַאנענ טימ קעװַא ישעטַאט רעד זיא טשרעוצ

 ןבילּבעג ָאד זיא יז ןוא ,קעװַא ךיוא לסָאי זיא טציא :ןעלסָאי טימ טקישעגקעװַא
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 עד ליוו

 ןוא םורַא ןעלגניר סָאװ ןשטנעמ עוייּב ןֹוא ,וק עזייּב ַא ,ריזח ןדליוו ַא טימ

 "+ אווּודישז .,ַאווּודישז ,ַאוװודישז, : ןעַײרש

 יז טָאה ישעמַאמ יד ןעוו טלָאמעד יװ ,טירט עשטַײד ,עשירענלעז .טירט

 -קירוצ טשינ ןוא ןכָארקעגּפָארַא זיא לסָאי .רעקלַא ןַא ףיוא ןטלַאהַאּב ןעלסָאי ןוא

 ןעמוקעג ןענעז ,טירט עשירענלעז ,טירט ןוא ,ןסָאשעג ןעמ טָאה ןסיורד .ןעמוקעג

 --= -- -- ןוא ריט רענעֿפָא רעד ןיא רענלעז יד ןעזעג טָאה יז .רעטנענ ,רעטנענ

 ןייק טשינ ףרַאד יז .טציא יװ טקנופ ךעלזייה יד ןיא ןרָאװעג סָאנ ריא זיא'ס

 -- -- -- ויּב ןשיּפ ןוא ,ןשיּפ ןוא יורטש ןיא ָאד ןגיל טעוו יז .קעיל ןייק ,שַאלֿפ

 ישעמַאמ יד ןוא ,ןעמוקעגקירוצ זיא לסָאי ןוא קעװַא ןשטַײד יד ןענעז טלָאמעד

 -- -- -- טשינ רעמ ןענעז ַאנענ ןוא ישעטַאט רעד רָאנ ,ןעמוקעגקירוצ זיא

 ירטש סָאד טדַײנשעצ סָאװ ןישַאמ יד רעדָא ,טירט סָאד ןענעז ?טירט

 רַאֿפ עקשטעש ןדַײנשנָא ןיײגּפָארַא זומ'כ, :לָאמעלַא טגָאז לסָאי ? תומהּב יד רַאֿפ

 סָאװ לסָאי סע זיא רשֿפא .טציא טרעה יז סָאװ ךָאנרעד טרעה יז ןוא *,וק רעד

 !לסָאי ןַײז זומ'ס ?עקשטעש יד טדַײנש

 -לַאטש יד .טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה טירט ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה ןישַאמ יד

 "! עװשַא ,ָאָאנ; .ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה ריזח רעד ,ןָאטעג ּפירקס ַא טָאה ריט

 טָאה ץכולש ַא .ריא וצ טמוק ןוא ריזח םעד ּפָא טּבַײרט לסָאי !לסָאי זיא'ס

 טָאה לסָאי ,טלַארּפעגֿפױא ךיז טָאה עּפַאלק יד .לעק רעד ןוֿפ ןָאטעג סיד ַא ךיז

 ךיז טָאה ןצכולש סָאד .ליומ ריא טּפָאטשרַאֿפ ןוא ריא וצ ןָאטעג גנורּפש ַא

 ...שש; רעקידרעטיצ רעקידנעשטשיּפ ַא .ןעלסָאי וצ ךיוא ןגָארטעגרעּבירַא

 ךיז וצ טעילוטעג יז טָאה רע .ןייצ ענַײז ןשיווצ ןוֿפ סױרַא םיוק זיא *....שש

 "ַאשש ...שש, :ןטעּבעג ךיז ןּפיל עקידנעלמַאט טימ ןוא

 ןענעז עשרַאװ ןיא ןּבילקעגֿפױא טָאה לסָאי סָאװ ךעלערעק עלַא יד ןוֿפ

 ןעוועג ןענעז ךעלערעק-ןשרַאק יד .ךעלרעדָאי ךעלעציּפ עכעלטע רָאנ ןּבילּבעג

 טָאה רע זַא .ןייטש ַא טימ טריּבורּפ טָאה רע .ןייצ יד טימ ןטלַאּפש וצ טרַאה וצ

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסיוטשעצ לרעדָאי סָאד זיא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןָאטעג

 ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןוא ןעגנורּפשעגקעװַא עלערעק סָאד זיא ּפַאלק ןטכַײל ַא ,לָאש

 טקוקעג טָאה עלהנח .ךעלרעדָאי עצנַאג עכעלטע םיוק ןוא טּפַאלקעצ רעגניֿפ עלַא

 ךיז ןוא ןגיוא עקירעיורט עלעקנוט עריא טימ טנַאה ןַײז ןיא ךעלרעדָאי יד ףיוא

 טגנַאלרעד טָאה לסָאי ?,טוג זיא'ס ,דיומ עשירַאנ ,םענ; .ייז וצ טרירעגוצ טשינ

 לעק ריא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא'ס .ןַײרַא ליומ ןיא ךַײלג ךעלרעדָאי יד ןעלהנח

 ןעוועג טשינ רענייק דָארג זיא סע זַא סנ ַא .טסוה ַא ןיא ןכָארּבעגסױא טָאה יז ןוא

 ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןּבָאה ןרערט שזַא טסוהעג ןוא טסוהעג טָאה עלהנח .זיוה ןיא

 ןוא טסוה םעד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ עציילּפ ריא טּפַאלקעג טָאה לסָאי .ןגיוא עריא

 .ןעמוקנָא טעװ ץעמע בוא ןרעה לָאז רע ןרעיוא יד טציּפשעגֿפױא
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 ןעו טגָאזעג לסָאי טָאה 7? ךעלערעק עלַא ןטלָאּפשעג ּבָאה'כ טסניימ וד;

 טעװ ףיוה ןיא טצעזרַאֿפ ךיא ּבָאה סנייא ",טליטשעגנַײא ךיז טָאה טסוה רעד

 ןלעװ רימ .ךעלערעק ןוֿפ ןסקַאװ רעמייּב .םיױּבנשרַאק ַא ןסקַאװסױרַא ןוֿפרעד

 ן'רימ ,ךעלערעק רָאנ טשינ ןּבָאה ןוא םױּבנשרַאק םענעגייא רעזדנוא ןּבָאה

 *,ןשרַאק טימ גרעּב עצנַאג ,ןשרַאק ןּבָאה

 *?ןסע םוצ ךיוא ןענעז ןשרַאק;

 ןעמ טַײּפש ךעלערעק יד .ןעמ טסע ןשרַאק עקַאט ,עלערַאנ ַא וטסיּב ַײא,

 .טסקנעדעג וד ,ָאי !רעקוצ טסקנעדעג .רעקוצ יו סיז ןענעז ןשרַאק .סיוא

 עקניציּפ יו סיוא טעז סע .רעקוצ לסיּבַא טכַארּבעג ךָאװ ענעי טשרע ריד ּבָאה'כ

 ַא -- -- -- יװ ױזַא טֿפַאז ַא ןּבָאה ןשרַאק .סיז זיא'ס ןוא זָאלג ךעלעשירק

 -- -- -- ןימ ַאזַא זיא'ס ? טֿפַאז .טֿפַאז ןסיז ןטיור טימ לוֿפ לזעלּב ַא יװ ,לטַײה

 טשינ טכַארט'כ .טֿפַאז זיא'ס ןוא טיור ,סיז .רעסעּב זיא'ס רָאנ ,ךלימ יוװ זיא'ס

 טכַארט'כ יו המחלימ יד ןּבעלרעּביא ױזַא ןלָאז רימ ,ןַײז טנוזעג ױזַא לָאז'כ ,סיוא

 *,סיוא טשינ

 רָאנ טלָאװ לסָאי ּביוא .םולח טימ ןגױצרַאֿפ ךיז ןּבָאה ןגיוא סעלהנח

 .י.ןרעה טעװ ץעמע לַײװ ןדער וצ ןּבָאה ארומ טשינ ןוא ריא טימ ןַײז טנָאקעג

 ..י רעסעּב ךָאנ ןוא רעקוצ יװ ןוא ךלימ יוװ זיא ןדער סלסָאי !ןשרַאמש ןשרַאק

 1 ןשרַאק ,רעקוצ ןסעגרַאֿפ ןעמ ןָאק יװ .קירעיורט ןרָאװעג זיא לסָאי ךיוא

 ,טיהַאּב טָאג ,יוװ ָאד טגיל יז זַא .טיורּב זיא'ס סָאװ ןסעגרַאֿפ ךיוא דלַאּב טעוו יז

 ןטכַארט וצ ןעגניווצ יז זומ רע .טכַארט יז טשינ ,טדער יז טשינ .עטיוט ַא

 : ןָאט וצ סָאװ ןיוש טסייוו רע ,ַאהַא .ןרעוו טשירַאנרַאֿפ ןצנַאגניא יז טעוו טשינַא

 זמ דניק ַא :טכערעג ןעועג זיא ישעטַאט רעד .ריא טימ ןענרעל טעװ רע

 .ןענרעל

 לסָאי .רע;רֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז יז טָאה ,גָאטַײּב ךס ַא ןֿפָאלשעג זיא עלהנח

 ןוא ךָאנ ןֿפָאלש םיטַאּבעלַאּב יד ןעוו ירֿפ ןקעוּוצֿפױא םיא טגָאזעגנָא ריא טָאה

 .גָאט ףיוא ןעיורג ןּבױהעגנָא טָאה סע רָאנ יו טקעװעגֿפױא םיא טָאה עלהנח

 טימ ןלענק ןעמונעג טָאה לסָאי ןוא לרעטצנעֿפ םַײּב טצעזעגקעװַא ךיז ןּבָאה יז

 ,"ַא :גָאז .ַא זיא סָאד, :גנוטַײצ רעטלַא לקיטש ַא ןוֿפ ריא

 ןיא .ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ קערוי טָאה ! דניק םעד טימ ןעשעג זיא סָאװ

 טכער יז ןעק טציא ,ךעלכיּב-"רעדניק ריא טימ טנעיילעג ןיוש ַאנענ טָאה ָאטעג

 רעליק ַא ןעוועג זיא סע שטָאכ טציוושעג טָאה לסָאי .עּב ןוא א ןגָאזכָאנ טשינ

 ןּבַײרט יו רערעווש ןעוועג זיא ןעלהנח טימ תויתוא יד ןרזחנַײא סָאד .גָאטרַאֿפ

 .ןישַאמ-עקשטעש רעד ןוֿפ דָאר ערעווש סָאד

 ץלַא קיטכיר טגָאזעגכָאנ ןיוש עלהנח טָאה ןלענק סנגרָאמירֿפ עכעלטע ךָאנ

 טָאה יז ןוא טגערֿפעגרעּביא יז טָאה רע ןעװ רעּבָא ,טגָאזעג טָאה לסָאי סָאװ
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 עד ליוו

 ןוא ןּפיל יד טלגיזרַאֿפ יז טָאה תוא ןַא ןוֿפ הרוצ יד ןענעקרעד ןיילַא טֿפרַאדַאּב

 .טרעֿפטנעעג טשינ

 טנרעלעג יז טָאה ישעטַאט רעד ? שידִיי טימ ןַײז רעטכַײל ריא טעװ רשֿפא

 טָאה ישעטַאט רעד .ןדער טנָאקעג טכער טָאה יז רעדייא ךָאנ הכרּב ַא ןכַאמ

 רע .רעווש ױזַא ןעוועג טשינרָאג זיא סע ןוא תיּב ףלא טנרעלעג יז טלָאמעד

 טגיילעגסיוא יורטש ךעלקיטש טימ טָאה לסָאי .שידָיי ןענרעל יז ןריּבורּפ טעוו

 ןגיובעגסיוא ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .ןגיוושעג טָאה עלהנח ,תויתוא עשידִיי

 זיא סָאװ; .ףלא ןַא ןוֿפ טלַאטשעג ַא ןֿפַאשעג סיֿפ ןוא טנעה יד טימ ןוא ,ךיז

 .טרעֿפטנעעג יז טָאה *,וד, .טגערֿפעג רע טָאה "7 סָאד

 "! וזַא טָא ,סיוא ךיז םורק ךיא ןעוו ךיא ןיּב סָאװ;

 "יוד רעמורק ַא,

 ןריּבורּפ טעוו רע .טכַארטעג לסָאי טָאה ,ןענרעל וצ לױֿפ טושּפ ,לױֿפ זיא יז

 :לדיל ַא טימ תיּב-ףלא םעד ןענרעל יז

 ,טילֿפ רעלדָא ןַא -- רעלדָא ןַא ףלַא;

 ,טילּב םיוּב ַא -- םיוּב ַא תיּב

 ,טינק חלג ַא -- חלג ַא למיִג

 ,טלייה רעטקָאד ַא -- רעטקָאד ַא תלד

 .טיירק ןָאה ַא -- ןָאה ַא הה

 י-- -- -- רעסַאװ ַא ווָאװ

 טרעה יז יצ טשינ וליֿפַא טסייוו רע .,ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענעז ןּפיל סעלהנח

 !ןענרעל זומ יז .ןענרעל וצ ןעגניווצ יז טעװ רע .וצ ךיז

 טקערטשעגסיוא טָאה עלהנח .ּפוז עלעסיש ַא טכַארּבעג לסָאי טָאה קיטימכָאנ

 ןוא טנַאה יד טכַאמרַאֿפ טָאה רע ןּבעגעג טשינ ריא סע טָאה לסָאי ,טנעה יד

 א טגנאלרעד ריא טָאה רע "?,סנייא זיא סָאד; :רעגניֿפ ןייא רָאנ טנֿפעעגֿפױא

 ףךָאנ ריא ןבעגעג ,רעגניֿפ ַא ךָאנ טנֿפעעג טָאה רע *.ּפוז לֿפעל ןייא' :ּפוז לֿפעל

 ןענייו ןעמונעג טָאה עלהנח *.פוז לֿפעל ייווצ ,רעגניֿפ ייווצ, :ּפוז לֿפעל ַא

 ריֿפ ,רעגניֿפ ריֿפ .ּפוז לֿפעל ירד ,רעגניֿפ ירד; :ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה לסָאי

 "רעּביא טָאה רע ןעוו רעּבָא ,לֿפעל ךָאנ לֿפעל טלייצעג טָאה לסָאי *,ּפוז לֿפעל

 יד רימ פינק :רעֿפטנע ןייא רָאנ טַאהעג יז טָאה *? ּפוז לֿפעל לֿפױװ, :טגערֿפעג

 "! רעטכעלש ,רעטכעלש ַא טסיּב וד .ּפוז

 אש

 סָאש ַא

 עמ ןעוו טגָאזעג עטסָאצעלַאּב יד טָאה *,זיוה סָאד ןטיה ןבַײלב זומ ץעמע;

 ַא ןגױצרַאֿפ טָאה קערוי .ןַײרַא לָאשטשָאק ןיא ןייג וצ ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה
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 ,ןצרַאה ןוֿפ ּפָארַא םיא זיא ןייטש ַא זַא ןענעקרעד טשינ לָאז עמ םינּפ קירעיורט

 טעוו רע .ןייג ןֿפרַאד ךיוא רע טעוװ עינומָאק סיַאלעה דוֿבּכל זַא טניימעג טָאה רע

 ךיז ףרַאד'מ יו טשינרָאג ךָאד טסייוו רע --- ןוא ,ןײלַא ןעלהנח ןזָאלרעּביא ןֿפרַאד

 ,לָאשטשָאק ַא ןיא ןריֿפֿפױא

 ,טלדיזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *! רעֿפױז רעד ,ֿבנג רעד ,ערדוכַאל רעד;

 יז *",סעקטַאג יד ןיא ןַײרַא לָאשטשָאק ןיא ןייג ןזָאל טֿפרַאדַאּב םיא טלָאװ'כ,

 םעד ַײּב ,ןזיוה רָאּפ ַא ןַאמ םעד ןֿפױק קצָאװטָא ןייק ןֿפױל טזומעג ןטכענ טָאה

 ,וק ַא ךָאנ ףיוא ןעלמַאזוצנָא ןזַײװַאּב טשינ לָאמנייק יז טעוו רוּכיש

 ןגירשעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה 7! רזממ ,סיֿפ יד רעטנוא טשינ ךיז רעטנָאלּפ;

 ןיא עקלעּב ַא רעטנוא רעייא ריֿפ ןענוֿפעג ןטכענ טָאה לגנִיי סָאד .ןקערוי ףיוא

 ןסיוו טלָאזעג רע טָאה ןענַאװנוֿפ .עטסָאּבעלַאּב רעד וצ טכַארּבעג סע רע טָאה ,ףיוה

 סָאּבעלַאּב רעד טרעה טציא ? רעייא יד ןטלַאהַאּב טרָאד טָאה סָאנעלַאב רעד זַא

 לָאז סָאּבעלַאּב רעד !טלעֿפעג םיא טָאה סָאד ךָאנ .ןעשטרָאװ וצ ףיוא טשינ

 .ןיּפש ַא יװ ןּבָאה טנַײֿפ םיא

 םיטַאּבעלַאּב יד ןעזעג .עקנָאל רעד וצ וק יד טריֿפעגסױרַא טָאה קערוי

 -ֿפױרַא זומ רע .ןַײרַא ּבוטש ןיא ןֿפָאלעגקירוצ רע זיא טרעטַײװרעד ךיז ןּבָאה

 .ןעלהנח רַאֿפ ןסע ןגָארט

 -ןגרָאמירֿפ עקיטנַײה יד .סנכוק יד ןקַאּב םַײּב טצונעגסיוא ךלימ עקיטכענ יד

 טשינ שיט ןֿפױא ןגעלעג ןענעז סנכוק יד ,ןּפָארט ןטצעל ןזיּב טֿפױקרַאֿפ ךלימ

 ןעמ טָאה טיורּב ןייא .וצרעד ןרירוצ טרָאטעג טשינ ךיז קערוי טָאה ,ןּבױהעגנָא

 "שיט ַא יװ סיורג .ןּבײהֿפױא טנָאקעג םיוק סע טָאה קערוי ,ןּביױהעגנָא ןטכענ

 סָאד ןּבױהעגֿפױא טַאהעג ןיוש טָאה קערוי .ָאליק ןעצ ַא יאדווַא ןגיווועג ,טערּב

 -גייא סעיגיל טיורּב ןֿפױא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ץינעֿפ ַא ןדַײנשוצּפָא רעסעמ

 ,סנכייצ יד טכַאמעג ןוויּכּב יאדװַא טָאה סָאּבעלַאּב רעד .רעסעמ ַא טימ ןטינשעג

 ןבַײרטסױרַא םיא לי רע .טיורּב ןענעֿבנג םַײּב ןּפַאכ םיא ליוו רע

 -עּפש; .רעסַאװ שירֿפ שַאלֿפ ַא רָאנ םעדיוּב ןֿפױא ןגָארטעגֿפױרַא טָאה קערוי

 ןֿפָאלעגקירוצ ןוא ןעלהנח טגָאזעגוצ רע טָאה *,ןכוק ןוא טיורּב ןּבָאה ךיא לעװ רעט

 .וק רעד וצ

 טנעקרעד קערוי טָאה עקנָאל רעד וצ טכיירגרעד ןּבָאה סָאװ תולוק יד ןוֿפ

 --- למיה ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא ןוז יד .טסעג ךס ַא ןַארַאֿפ ןענעז סע זַא

 טּפמולּפעגנָא .ּפמולּפ רעד וצ וק יד טריֿפעג טָאה קערוי .טַײצ-קיטימ זיא'ס

 -םעדיוּב רעד וצ קוק ַא ןּפַאכ ןֿפָאלעג ןוא וק רעד רַאֿפ רעסַאװ שירֿפ רעמע ןַא

 .עּפַאלק

 רעסַאװ עצנאג סָאד טעקָאלשזעגסיוא טָאה וק יד .גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא'ס
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 עד ליוו

 סָאװ טסעג יד .רעסַאװ רעמ ןעּפמולּפנָא ןעמונעג טָאה קערוי .רעמ טכוזעג ןוא

 .ןעזרעד םיא ןּבָאה רעטצנעֿפ םענעֿפָא םעד ןגעק ןסעזעג ןענעז

 ,טגערֿפעג טסַאג ַא טָאה "7 וק ןַײד טימ ןטרָאד ךיז טערָאּפ רעוו,

 ".לעבָארַאּפ ַא ןעמונעגוצ ּבָאה'כ;

 טסכַאמ ?סע ןיא סָאװ .ןרָאװעג ךַײר רעכיז ךָאד וטסיּב ?קעּבָארַאּפ א;

 *?ןדִיי טסטלַאהַאּב רעדָא רעבמיּב

 ַא טָאה ?!דישז ַא רָאג ,רענַײד קעּבָארַאּפ רעד ,רזממ רעד זיא רשֿפא,

 ,לוק קישטיווק ַא טימ ןָאטעג גערֿפ ַא ױרֿפ

 דיי ַא ןעקרעד ךיא; .טרעֿפטנעעג קעצַאװ טָאה ",ארומ ןייק טשינ ּבָאה;

 רעד יצ ,עשווָאזַאמ ןוֿפ יצ ,ןסַײרּפ ןוֿפ ענעּבירטרַאֿפ יד ןוֿפ זיא רע .קילּב ןייא טימ

 .טעּברַא וצ טריֿפעגקעװַא רעטומ יד .'קינעלּפי ַא רעטָאֿפ רעד .ּווו טסייוו חור

 "! רעהַא םוק ,קערוי ,יעה

 ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ עז !ןטידנַאּב ,סרעדרעמ ,סעקינױבזַאר ,סעבַאװש;

 טימ ןָאטעג ַײּפש ַא ןוא ןגירשעגסיוא טסַאג ַא טָאה *,רעדניק ערעזדנוא וצ

 .טײקשיטָאירטַאּפ סיורג

 טָאה רע ןכוק קיטש ַא ןקערוי טגנַאלרעד עטרעיוּפ ַא טָאה 7! סע ,אנ;

 טשינ זיא רע יצ טגערֿפעג רעִירֿפ טָאה סָאװ לוק עקישטיווק סָאד טנעקרעד

 ,דָיי ַא לָאמַא

 רעד ןיא ןָאטעג סיּב ַא ךיז ןוא טגָאזעג קערוי טָאה *,קנַאד ַא ,ןעיוקנעשזד,

 ,טשינ טקנַאד ץגש רעשיֿפרָאד ַא .גנוצ

 ךיוא ףרָאד ןיא ייז ןענעז טרָאד .ןלױּפ-סיורג ןוֿפ זיא רע זַא דלַאּב טנעקרעד'מ,

 */סמַאשַארּפעשּפ' ןוא 'סעיוקנעשזד' טימ סעשטינַאּפ

 .ןרעלעֿפ ענַײז עלַא טקעדרַאֿפ ןעזסיוא "רעטוג; ןייז זַא ןעזעגנַײא טָאה קערוי

 שיט ןוֿפ סעּפע טּפַאכעג ,שיטָאירטַאּפ ןַײז טלָאװעג טָאה טסעג יד ןוֿפ רעדעי

 טָאה סָאּבעלַאב רעד וליֿפַא .טַאדלָאס ןשילױּפ ַא ןוֿפ דניק םעד טגנַאלרעד ןוא

 .סַאּבלעק קיטש ַא ןקערוי טגנַאלרעד

 ןּפַאכֿפױרַא טלָאװעג טָאה קערוי .וק יד ןקלעמ סױרַא זיא סָאבעלַאּב רעד

 קערוי .ןעגנַאגעגכָאנ םוטעמוא םיא ןענעז רעדניק יד רעּבָא ,םעדיוּב ןֿפױא ךיז

 .עקנָאל רעד וצ וק יד טריֿפעגקירוצ טָאה

 ןוז יד .רעקיכליה ןרָאװעג ןעיירשעג ןוא ןעגנַאזעג יד ןענעז םייחרעדניא

 טשינרָאג סע טמענ עקנַאילוה רעד ַײּב טרָאד ןוא ֿברעמ וצ טקורעג ןיוש ךיז טָאה

 ליומ ןיא טנַײה ךָאנ טָאה יז .קערש ןוֿפ ןייגסיוא טרָאד זומ עלהנח .ףוס ןייק

 טימ סױרַא לָאמעלַא ןצַאלּפ רענַײװ יד .רעסַאװ קולש ַא יו רעמ טַאהעג טשינ

 ךדלַאּב טעװ ץעמע .רעטכעלעג ןימ םעד ןיוש ןָאק רע .רעטכעלעג קישטיווק ַא

 טָאה רע .ןײגֿפױרַא ןענָאק ייז ןלעו הּכמ ַא .םעדיוּב-ייה םוצ דיומ ַא ןּפעלש

 ,סרעטייל עלַא ןטלַאהַאּב
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 .עקנָאל רעד וצ ןגָארטרעד ךיז ףור !סָאּבעלַאּב םעד טָאה *!קערוי ,קערויג

 ,זיוה םוצ ןֿפָאלעג זיא קערוי

 רעד טָאה *? סרעטייל עלַא ןדנּוװשרַאֿפ ןענעז ןיהוװ ? רעטייל רעד זיא ווו;

 .טגערֿפעג סָאּבעלַאּב

 -סױרַא ךיז ןקערוי ַײּב טָאה 7? רעטייל םעד סָאּבעלַאּב רעד ףרַאד סָאװ;

 ,ארומ ןַײז טּפַאכעג

 ןָאטעגניהַא ,תוחור ידלַא וצ ,וטסָאה ּוװ ?קסע רעווישרַאּפ ןַײד סע זיא סָאװ;

 7? רעטייל םעד

 ? םעדיוּב ןוֿפ סעּפע ףרַאד סָאּבעלַאּב רעד .רעדניק יד ןוֿפ ןטלַאהַאּב ּבָאה'כ,

 ".ןעגנערּבּפָארַא לעװ ךיא

 7? ךעטייל רעד זיא ּוװ ,ןַײרַא טשינ ךיז שימ ,קרַאמס ,וד,

 רעד לָאז סָאװכָאנ; ,לַאטש ןיא רעטייל םעד ןגָארטעגנַײרַא טָאה קערוי

 ןגירשעג קערוי טָאה 7? םויטסָאק םעַײנ ןיא םעדיוּב ןֿפױא ןכירק סָאבעלַאּב

 ךיוא רשֿפא טעװ עטסָאּבעלַאּב יד .טנרָאװעג ןַײז ןוא ןרעה לָאז עלהנח ,ךיוה

 .ייה ןיא ןערָאט ךיז דיומ ַא ןּפעלשֿפױרַא יאדווַא ליוו רע .ןרעהרעד

 -ָאשזד וד .טשינ טסֿפרַאד וד ּוװװ זָאנ עטצָארַאּב ןַײד ןַײרַא טשינ קעטש וד;

 "!וק רעד וצ קירוצ ייג !רזממ ,קרַאמס ,םינּפ-לּפוטש ,קַאּב

 ןעּפַארדֿפױרַא טנָאקעג טשינ ןוא ןיֿפוליגּב ןעוועג ןיוש זיא סָאבעלַאּב רעד

 .טזָאלעגּפָא טשינ קערוי טָאה *,לעו ךיא; .רעטייל םענעכָארּבעצ םעד ףיוא ךיז

 רעצנַאג ַא ,רעצָאר ,המהּב ,טנוה ,קַאינעשטש ,סערעילָאכ ידלַא וצ יג;

 ".ןרָאװעג ָאד רימ סָאּבעלַאּב

 רעצנאג ַא; רע טניימ סָאװ ?טנשקערַאֿפ ױזַא סָאּבעלַאב רעד זיא סָאװרַאֿפ

 טרעהרעד ןטנוא ןעמ טָאה ?טּפַאנשרעד סעּפע רע טָאה ? *ןרָאװעג ָאד סָאּבעלַאּב

 ? סָאװ רעדָא ךרָאש ַא

 -ֿפױרַא ךיז ףוס-לּכ-ףוס טָאה סָאּבעלַאּב רעד .ןטָארטעגּפָא טשינ טָאה קערוי

 ןוא ןקערוי וצ ןגירשעג רע טָאה *,טנוה ַא יו ךָאנ טשינ רימ ךירק; .טעּפַארדעג

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןדנוװשרַאֿפ

 ַא ןלַאֿפעג ןענעז ךעלקנעּב .בוטש ןיא ןנױהעגֿפױא ךיז טָאה למוט ַא

 ענעכָארּבעצ סיוטש ַא יו ךיז ןלַאֿפעצ ןוא טעגזַארּבעצ ךיז טָאה רעטכעלעג

 טָאה קערוי .ןכָארּבעג ךיז ןוא טצַאלּפעג סעּפע טָאה םעדיוּב ןֿפױא ךיוא .רעלעט

 רעד ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה סָאּבעלַאּב רעד .רעטייל ןרעּביא ןעגנירּפש ןעמונעג

 ,טנַאה ןיא סקיּב רעד טימ גנונעֿפע-םעדיוב

 ןענעז ןוא ןגיוא סקערוי ןוֿפ ןסָאשעגסױרַא ןּבָאה רעטכַײלרעד ןוֿפ ןרערט

 יז ןסיש רעוועג ןטלַאהַאּב רַאֿפ .סעִיו ענַײז ףיוא ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ דלַאּב

 ,החּפשמ עצנַאג יד סיוא

 ",ןרסמ ןָאק ץעמע ,סָאּבעלַאּב עינַאּפ ,ושזַאדָאּפסָאג עינַאּפ,
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 .ןקערוי ףיוא סקיּב יד טליצעגנָא טָאה רע *! רעצָאר ,וק רעד וצ קירוצ ייג ,

 ",ךיד סישרעד'כ לַײװ ,ןגיוא ענַײמ ןוֿפ קעװַא;

 םוצ טקוקעג ןוא םיוּב א רעטניה טלעטשעג ךיז טָאה רע .קעװַא זיא קערוי

 ךיז ליוו רע .ןַײרַא בוטש ןיא סקיּב יד ןגָארטעגקעװַא טָאה סָאּבעלַאּב רעד .זיוה

 ןעמענ ךיז ייז ןלעוו ןעקנירט לסיּבַא ךָאנ ןלעוו ייז זַא .טסעג יד רַאֿפ ןעמירַאב

 ,ןרסמ קעוװַא ןָאק רענייא .ןגָאלש ,ןגירק ,ןרעּפמַא

 ןיא ןּבילּבעג זיא רעטייל רעד .ףיוה ןיא דיומ ַא טּפעלשעג טָאה טסַאג ַא

 יורטש םוצ ןייג ייז ןלָאז !טָאג ,טָאג ,טָאג ,ןֿפָא םעדיוּב םוצ עּפַאלק יד ,לאטש

 ייז זַא ,ךַײט םַײּב ןענעז רעדניק יד .םעדיוּב ןֿפױא ייה םוצ טשינ ,רעַײש ןיא

 םענעֿפָא ןַא ןוא רעטײל םעד ןעניֿפעג טעװ ַאלעה זַא -- ןעמוקמיײהַא ןלעוו

 == == -- םעדיוב

 -- -- -- ןעלהנח ןענעֿבנגסױרַא ןיוש זומ רע

 טקיּב יד ןגיילקירוצ טעװ רע זַא .סקיּב רעד טימ סױרַא זיא סָאּבעלַאב רעד

 ַאלעה יד ?רעטייל םעד ןעמענקעװַא ןוא םעדיוּב םעד ןכַאמרַאֿפ רשֿפא רע טעוװו

 == == -- ןעמוקמייהַא טצוװ יז זַא

 -סױרַא ךיז ןקערוי ַײב טָאה *!עלהנח. .טֿפול יד ןסירעגֿפױא טָאה סָאש ַא

 ךיז טָאה רע .ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז ןּבָאה םיא רעטנוא סיֿפ יד .יירשעג ַא ןסירעג

 ,ףיוה םוצ ןֿפָאלעגקעװַא ןוא טקרַאטשעג

 רעד ןיא סקיּב רעד טימ ףיוה ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאבעלַאב רעד

 ןוֿפ סקיּב יד ןסירעג טָאה עטסָאבעלַאּב יד .דלעה ַא ןוֿפ עֹזֲאֹּפ רעד ןיא טנַאה

 "! ךעלקילגמוא עלַא זדנוא ךָאד טסכַאמ !רוּכיש רעטסיוו !רענעגושמ/, ,טנַאה ןַײז

 *! טשינ ארומ ןייק םענייק רַאֿפ ּבָאה ךיא ? עּבַאּב ,ארומ וטסָאה ןעמעוו רַאֿפ,

 ,סיֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג םיוק זיא רע .טרעטנָאלּפעג םיא ךיז טָאה גנוצ יד

 ארומ ןייק םענייק רַאֿפ בָאה ךיא, .סקיּב יד טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רע רעּבָא

 ןַײמ טימ ןגײלקעװַא ייז לע'כ .ןרַאדנָאשז קלָאּפ רעצנַאג ַא ןעמוק לָאז .טשינ

 ",טקיּב

 ןעמענוצ ייז ןלעװ סקיּב יד ןעניֿפעג טשינ ןלעוו ייז ביוא וליֿפַא ! רענעגושמ ,

 ךלימ ןייק טשינ טסיג וד ?גניריוא-עיצַארטסיגעד ַא ןָא וק ַא טסָאה וד .וק יד

 יד *,דלַאװ ןוֿפ רעב םעד סױרַא טשינ ףור .טגיילעגנַײא גיל ?ןשטַײד יד רַאֿפ

 ןעזרעד .טנעה סנַאמ םעד ןוֿפ טקיּב יד ןסירעגסױרַא ךעלדנע טָאה עטסָאּבעלַאּב

 סע לָאז רוּכיש רעד ,סע טלַאהַאּב יג, .סקיּב יד טגנַאלרעד םיא יז טָאה ןקערוי

 ?ןעגערּברַאֿפ ןוא ןכערבעצ רָאג סע לע'כ .ןעניֿפעג ןענָאק טשינ

 -רַאֿפ סָאבעלַאב רעד טָאה סקיּב יד ןסירעגסױרַא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ןעוו

 גיוא ןַא טימ ןָאטעג קנווו ַא טָאה קערוי ,ןלַאֿפעגמוא ןוא טכיװעגכַײלג'ס ןריול

 -ערּברַאֿפ טשינ; ,עטסָאּבעלַאּב רעד וצ טגָאזעג רע טָאה *,ןַײנ, .סָאּבעלַאּב םוצ
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 ןרישרַאמ ןוא יןעלּפ' ןוֿפ ןעמוקקירוצ טעוו שוטַאט ןַײמ ,גָאט ַא ןעמוק טעי'ס .ןענ

 *,ןסקיּב יד ןֿפרַאד ן'רימ .ןילרעּב ףיוא ןעמַאזוצ סָאּבעלַאּב ןטימ

 םיא ןֿפלָאהעג טָאה קערוי .טעקמָאּבעגוצ סָאבעלַאּב רעד טָאה *,סע זיא ױזַא,

 .ןלעטשֿפױא ךיז

 טשינ ןלעװ ןקַאילָאּפ ענעסָאשרעד .ירֿפ וצ סע ןעמענסיורַא טשינ רָאנע

 ",ןילרעּב ןעמעננַײא ןענָאק

 טָאה'ס רעּבָא טניימ קערוי סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה סָאּבעלַאּב רעד

 ןלעװ ןקַאילָאּפ ענעסָאשרעד; :טעקמָאּבעגוצ רע טָאה ,שיטָאירטַאּפ ןעגנולקעג

 ",ןילרעּב ןעמעננַײא ןענָאק טשינ

 -עגסױרַא טָאה רע .םעדיוּב ןֿפױא סקיּב יד ןגָארטעגֿפױרַא טָאה קערוי

 ןּבענ ייה ןֿפױא טגײלעגקעװַא סע ןוא סענעשעק יד ןוֿפ ןכוק רעקיטש טּפעלש

 ןענעז רָאה סעלהנח .ייה ןרעטנוא טנַאה יד טקעטשעגנַײרַא טָאה רע .ןעמיוק

 ,טלַאקדזַײא ןרעטש ריא .סַאנ שטיֿפ ןעוועג

 א ע1

 ...םעדיוּב ַא זיא ןּבעל סָאד

 זיא ףָאלש רעד .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ סקערוי ןכָאטשעג טָאה טייקיטכיל ַא

 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רע .םולח ןטרעטנָאלּפרַאֿפ ַא ןטימניא ןרָאװעג ןסירעגרעּביא

 ,םעדָאֿפ רענעגױצעגנָא ןַא יו טצַאלּפעג טָאה םולח רעד רעּבָא ,ךַאװ ןצנַאגניא

 ,ןּפַאכנָא יז טנָאקעג טשינ ןוא סעגערּב יד ןדניּבֿפױנוצ קירוצ טלָאװעג טָאה רע

 טָאה קערוי .םיא ןיא ץעגרע טלזירעג ךָאנ טָאה ,רעדלימ ַא ,רעּביל ַא םולח רעד

 יד .ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ןוא טכוזעג םיא טָאה רע ,ךרָאש ןַײז טרעהעג ךָאנ

 יו .ןענורעגסיוא זיא ףָאלש רעד רעּבָא ,ןסָאלשעג ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ןגיוא

 שיורעג ַא ןעמונַאב רע טָאה םולח םעד ךָאנ ךיז ןגָאי טרעהעגֿפױא טָאה רע רָאנ

 ץלַא ךָאנ טָאה רע .טײקמַאזכַאװ וצ טציּפשעגנָא ךיז טָאה םיא ןיא ץלַא .ךיז םורַא

 ןיש רעּבָא טָאה רע .םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ,זיא רע ּוװ טסּוװעג טשינ

 קיטסַאה ןוא ןגיוא יד ןָאטעג ףיוא-סיר ַא טָאה רע .ןטיה ךיז זומ רע זַא טסווװעג

 טכַאדעגסיױא רָאנ םיא ךיז טָאה סע .םעדיוּב ןֿפױא זיא רע .טצעזעגֿפױא ךיז

 רעליטש ַא ןעוועג זיא'ס .קישער ןוא סיורג זיא שיורעג רעד זַא למירד-ּבלַאה ןיא

 טעמושזעג ןּבָאה ןגילֿפ .ךעלמיאורּב עקניניילק רעטנזיוט ןוֿפ געװַאּב ַא ,שיור

 יד ךרוד ןטינשעגנַײרַא ךיז ןּבָאה סָאװ טכיל ןסַאּפ עֿפרַאש-רעסעמ יד ןגעקַא

 ץלַא .ןוגינ םענָאטָאנָאמ רעייז טצלירגעג ןּבָאה ןלירג .ךַאד ןוֿפ סערַאּפש-לדניש

 ךעלמערעוו עניילק .ןעגנוגעװַאב עשיגרענע טימ טרעדורעג ןוא טגעװַאּב ךיז טָאה

 םורַא ןצענ טּבעװעג ןּבָאה ןדָאמ ײלרעלַא .ןעיורטש עסיורג טּפעלשעג ןּבָאה
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 עד ליוו

 טימ סעװקָארק-ךַאד יד ןיא טרעּבקעעג ןּבָאה םערעוװ-ץלָאה .ךעלרעייא ערעייז

 עלעג ךָאל ןטרעיוּבעגסױא םעד ןוֿפ טישעגסױרַא ןוא ןישַאמ ַא ןוֿפ טייקשימטיר ַא

 ָאד ןיא ןעלהנה ןוא םיא ץוח זַא טכַאדעג טַאהעג ךיז טָאה ןקערוי .ענכורּפ

 -עגֿפױא ןלַארטש-ןוז עמערַאװ יד ןּבָאה טָא .ָאטשינ שינעֿפעשַאּב קידעּבעל ןייק

 עלַא יד יו טשינ טסייו רע .ךעלמיאורּב ןענָאילימ טימ םעדיוּב םעד טּבעל

 ןיא ןַארַאֿפ ןענעז ייז זַא טסוװעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןסייה םערעוו ןוא ןגילֿפ

 טגעוַאּב ךיז ןּבָאה ךעלרעכירק עקיצנַאלג ,עצרַאװש ,עניילק .,םינימ ליֿפױזַא

 טקעדַאּב ןּבָאה ערענעלק ךָאנ ,ײמרַא עטריטשומסיוא ןַא יו הרוש רעכַײלג ַא ןיא

 ךעלמערעוו .ןעזעגסױרַא טשינ ץלָאה סָאד רעמ טָאה עמ זַא עווקָארק קיטש ַא

 ןעמונעג ןוא ךעלעגילֿפ טקעדעגֿפױא גנולצולּפ ןּבָאה זַײל יו ןעזעגסיוא ןנָאה סָאװ

 ךָאל ַא םורַא ץענ ַא טּבעװרַאֿפ יז .ןיּפש עניילק ַא קיסַײלֿפ טעּברַא טָא .ןעַילֿפ

 סָאד קיצנוק ןוא טקישעג יוװ .ךעלסיֿפ יד טימ טגעװַאּב יז לענש יװ .ךַאד ןיא

 -ךַאד לקיטש םענעכָארּבעגֿפױא םעד םורַא םעדעֿפ יד טּבעװ שינעֿפעשַאּב עניילק

 ענייש סָאד זַא טכַארט ַא ביג; .ּבעוועג סָאד שירטעמיס ןוא ןייש יוװ ןוא לדניש

 ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ",ץענ-טיוט ַא זיא בעוועג

 וצ וליֿפַא .טניוועג רע זיא םעד וצ ,טיוט :סעּכ ןיא ןרָאװעג זיא קערוי

 רע ?ץענ רענעדַײז רענייש ַא טימ תוומה-ךאלמ ַא רעּבָא .ןשטנעמ ןוֿפ טיוט

 ַא .בעװניּפש סָאד ןסיײרעצ וצ יורטש ַא ןבױהעגֿפױא ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה

 ןבילבעג ןענעז ץענ רעצנַאג רעד ןוֿפ .ןגױלֿפעגנַײרַא זיא גילֿפ-לַאטש עסיורג

 ריא ןוֿפ קע עמַאס ןיא טעװעטַארעג םיוק ךיז טָאה ןײלַא ןיּפש יד .ןטיוצ רָאנ

 ןיא ךָאל םוצ טקוקעג רעדיוו ןוא טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז טָאה קערוי .בעוועג

 ריא ןטכיררַאֿפ וצ םעדעֿפ ןגױצרַאֿפ ,טעּברַאעג רעדיוו ןיוש טָאה ןיּפש יד ,ךַאד

 ןיא ןיּפש יד .קיטרַאֿפ ןעוועג רעדיוו ץענ יד זיא עלַײװ רעגנַאל ַא ךָאנ .ץענ

 זָאלּב ַא טָאה טניוװ ַא .ןטרַאװ ץענ רעד ןוֿפ גערב םוצ קעװַא ךעלעמַאּפ טציא

 ןסירעצ זיא בעוועג ןוֿפ טֿפלעה ַא .לדניש רעד טימ ןָאטעג לסיירט ַא ,ןָאטעג

 ,ןרָאװעג

 ןיּפש יד .טניימעג קערוי טָאה ,ץַאלּפ ןרעסעּב ַא ןכוזסיוא טציא ךיז טעוװ יז

 ,ץענ ריא ןעטַאלרַאֿפ ןעמונעג רעדיוו ,לקניוו ריא ןוֿפ סױרַא רעדיוו זיא

 ןעמ רָאט ָאד .יז טצכערק ךיז טקעװ יז ןעוו .טקעװעג ךיז טָאה עלהנח

 .ןקעוו יז ןגױּבעגרעּבירַא ךיז טָאה רע .ןצכערק טשינ

 בעוועג סָאד .ןיּפש רעד וצ ןָאטעג קוק ַא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה קערוי

 -רַאֿפ וצ טעברַאעג ַײנסֿפױא טָאה ןיּפש יד .ןסירעגרעביא ןעוועג רעדיוו זיא

 רע טָאה 7?ןיּפש ַא טנַײֿפ ןעמ טָאה ךעלטנגייא סָאװרַאֿפ, .ּבעוװעג ריא ןטכיר

 סָאװרַאֿפ .ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל ךָאד ןסע םיאורּב עטסניימ .טרעדנווועג ךיז

 ?ןיּפש א דָארג טנַײֿפ ןעמ טָאה

 ךַײלג ןַײרַא זיא עלעגילֿפ ןיילק ַא .רעֿפטנע םעד ןענוֿפעג ךַײלג טָאה קערוי
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 ןוֿפ ןברק םעד ןּבעװמורַא ןעמונעג ,ןֿפָאלעגנָא זיא ןיּפש יד .ץענ טימ רעד ןיא

 .ןרעװּפָא ןענָאק טשינ ךיז לָאז'ס ,ןטַײז עלַא

 ,יץעג ַא ןיא ןרַאנרַאֿפ .ןשטַײד יד יװ טקנוּפ ?געוװ ןַײד זיא סָאד .ַאהַא;

 *! ןיינ ? ןטניה ןוֿפ ןלַאֿפנָא ךָאנרעד ,ןגָאלשקירוצ ןענָאק טשינ לָאז'מ ןּבעװרַאֿפ

 ץעגרע זיא ןיּפש יד .ּבעװניּפש סָאד ןָאטעג סיר ַא סעּכ טימ טָאה קערוי

 -ּבעװ יד ןיא ךיז טרעטנָאלּפעג ,טלּפַאצעג טָאה עלעגילֿפ סָאד .ןרָאװעג םלענ

 .ןרעטנַאלּפסױרַא טנָאקעג טשינ ךיז ןוא םעדעֿפ

 ןֿפױא ןעוועג ןטכענ זיא ץעמע; .רעדורּב םוצ טעילוטעג ךיז טָאה עלהנח

 ",לסָאי ,ארומ ּבָאה'כ .ןסָאשעג ןעמ טָאה ךָאנרעד .םעדיוּב

 ?טסייוו וד .גָאט ןדעי ייז טימ רעשימייה רעוו'כ .ארומ ןייק טשינ ּבָאה;,

 *ןק יד ןיילַא ןיוש קלעמ'כ

 ",ןָאט סיּב ַא ךָאנ ריד טעוװ יז ,יוא;,

 ,ןגָאז ייז לעוו'כ .ךימ ןֿפרַאד יז .טעּברַא ךס ַא וט'כ .טשינ טסַײּב וק ַא;,

 *.ןבָאה ארומ ןֿפרַאד טשינ רעמ וטסעוו

 ",לקסנישטליוו ןַאּפ רעד יװ ןּבַײרטסױרַא ןלעװ יז

 -גַײרַא ,עלעגיײֿפ קנַארק ַא ןענוֿפעג טָאה יז .עטוג ַא זיא עטסָאּבעלַאּב יד;

 ".בוטש ןיא סע ןעמונעג

 ".טשינ ךימ ,ָאי עלעגייֿפ ַא;

 .עטסָאּבעלַאּב רעד טימ ןדער טנַײה רשֿפא ךָאנ לע'כ ,עלערַאנ ןייק טשינ ַײז,

 ריד רעטעּפש לע'כ .ןכוק ךָאנ ּבָאה'כ .ןכוק ?ריד רַאֿפ ּבָאה'כ סָאװ טסייוו

 ",ךיז ןקעוו ייז -- ש-שיש .ןעגנערּב

 ןֿפרַאש ןצמונעג ןוא סנדָאש יד רַאֿפ ןכַאמ טוג טלָאװעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד

 סע ןעמ טעװ ,ןענעקירטסיוא טעוװ ייה סָאד ןעוו .טינש-ייה םעד רַאֿפ עסָאק יד

 עלַא -- ַאלעה ,עטסָאּבעלַאּב יד ,סָאּבעלַאּב רעד .םעדיוּב ןֿפױא ןגָארטֿפױרַא

 ",רעטעּפש ףיוא ןגיײלּפָא טשינרָאג רעמ ןָאק עמ, .םעדיוּב ןֿפױא ןעמוק ןלעוו

 ,טנרָאװעג ךיז קערוי טָאה

 רעד רַאֿפ ןעױרטרַאֿפ ךיז לּכ -םדוק טעוו רע .ךיק רעד וצ קעװַא זיא קערוי

 .עטסָאבעלַאּב

 קערוי טָאה *1 עמַאמ יד זיא וו; .ךיק רעד ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה ַאלעה

 ,טגערֿפעג

 ".ןעלגומש ןרָאֿפעגקעװַא;

 7? ןעמוקקירוצ יז טעוװו ןעוו;

 ?,לָאמעלַא יו .טכַאנַײּב,
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 םעד ןלַאֿפַאּב ןענעז ןרַאדנָאשז ."עדזאיא עטכעלש ַא ןעוועג דָארג זיא סע

 יז .עקיײלָאק רעטצעל רעד טימ טשרע ןעמוקעגקירוצ זיא עטסָאּבעלַאּב יד .גוצ

 ,הרוחס ריא ןוֿפ טֿפלעה ַא ןרױלרַאֿפ טָאה

 ןײלַא רע סָאװ ּפוז לסיש ַא עטסָאבעלַאּב רעד רַאֿפ ןסָאגעגנָא טָאה קערוי

 ,טכָאקעגּפָא ריא רַאֿפ טָאה

 ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *1 לֿפָאטרַאק יד טימ ױזַא ךיז רע טזָאלעצ סָאװ;

 ןױש זיא רעלעק רעד, .פוז רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז ןעוו טרעזייבעג

 "גַײרַא ךיוא ןּפיורג ,ּפוז ּפָאט ןייא רַאֿפ לֿפָאטרַאק ץרעק ַא טצונ רע ןוא קידייל

 /? סָאװ יצ ןרָאװעג ךַײר םיא זיא עּבָאב יד ? ןָאטעג

 רעד רַאֿפ רָאנק ,ןעוועג הדומ ךיז קערוי טָאה *,טכָאקעגּפָא ךיא ּבָאה סָאד;

 "== -- -= ןעלגומש םַײּב ךיז טעשטומעגנָא .עטסָאּבעלַאּב

 ,ןלױּפ-סיורג טשינ ריד זיא ָאד ? ךיוא רעכוק א ןרָאװעג ןיוש רימ טסיב;

 סָאד ןרָאּפש ןוא ןַײרַא ּפָאט ןיא לֿפָאטרַאק םעד ןלייצ זומ עמ .םערָא ןעמ זיא ָאד

 טשינ לָאזס ןשימ ןעמ ףרַאד ןּפיורג טימ טכָאק עמ זַא ןוא .ןּפױרג לסיב

 ".ןענערּבוצ

 ? טכענ עּבלַאה םורַא ךיז וטסעקילט סָאװ; ,ןושל ןָא ןייטש ןּבילבעג זיא קערוי

 ףיוא ןגרָאמ ןֿפָאלשנַײא טסעוו; .ןגירשעצ ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,ןֿפָאלש ייג

 ",ןטרָאג-סנירג ןיא ןַײרַא טצװ ,הנוז יד ,וק יד ןוא עקנָאל רעד

 ןוֿפ עלעּברָאט סָאד טגָאנעגסױא לָאמ עכעלטע טַאהעג ןיוש טָאה עלהנח

 ןעוו .ןֿפרַאװוצרעטנוא סע טייהנגעלעג ןייק ןענוֿפעג טשינ טָאה קערוי ןוא רעטוּפ

 ןטלַאהעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ּוו לקנעש םעד וצ ןגָאלשרעד ןיוש ךיז טָאה רע

 ןעועג ןיוש טנװַײל ךעלקיטש עלַא ןענעז ,רעטוּפ ןעלקיוווצנַײא טנוװַײל יד

 עטסָאּבעלַאּב יד זיּב ןטרַאוװוצ ןזומ ןיוש טצוו רע .טסערּפעגסיױא ןוא ןשַאוועגסיוא

 ןוא טנווַײל לקיטש סָאד ןדַײנשעצ רָאג רשֿפא .רעטוּפ ןֿפױקרַאֿפ רעדיוו טעוו

 לדָאנ ַא ךיז טימ ןעמענ ףרַאד רע ?לדיילק ןסירעצ סעלהנח וצ סעטַאל ןעיינוצ

 ,םעדָאֿפ ןוא

 וצ יז טגניווצ רע לַײװ זייּב יז זיא .םיא וצ טדערעג טשינ טָאה עלהנח

 ענירג יד ןעמונעגוצ ריא ַײּב טָאה רע סָאװ זייּב ץלַא ךָאנ יז זיא רעדָא ,ןענרעל

 ןוֿפ ּבָאה'כ סָאװ סעּכ ןיא ןעוועג טסיּב .עלהנח ,עטנשקע ַאזַא טסיּב וד, ?שַאלֿפ

 רעמ זיא'ס ,סיֿפ ענַײד ףיוא קוק ַא ביג .קעָיל ַא טכַאמעג שַאלֿפ רענירג רעד

 ןעועג טכערעג ךיא ןיּב ,ןטלַאהנַײא טשינ רעמ ךיז טסֿפרַאד וד ,טיור טשינ

 *? טשינ יצ

 רע ןעוו ןרָאװעג טכַײֿפ ןענעז ןגיוא עריא .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהנח

 : ןגיוא סלסָאי ןיא טצילּבעגֿפױא טָאה לרעַײֿפ ַא ,שַאלֿפ ענירג יד טנָאמרעד טָאה
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 -קירוצ ריד וצ עּביל טעװ ּפָאק ןגיילוצ טסעװ ּבױא ,ןענרעל ךיז טסעװ בוא,

 ".ןעמוק

 יד ןלייצ טלָאװעג טשינ ןוא םיא ןוֿפ טײרדעגקעװַא ךיז טָאה עלהנח

 ,ּפוז לֿפעל יד רעדָא ,רעגניֿפ

 "יןעז ןיוש טסעוװ ,ןעז טסעװ -- -- -- ױזַא לָאז'כ ? טשינ רימ טסּביײלג וד;

 -ֿפױא טלָאװעג ןוא ףָאלש ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז סנגרָאמוצ טָאה עלהנח ןעוו

 ,טערָאּפעג סעּפע טימ ךיז ןוא לרעטצנעֿפ םַײּב ןסעזעג ןיוש רע זיא ןעלסָאי ןקעוו

 ,יורטש ןֿפױא טגיילעגקירוצ ךיז קידנגַײװש טָאה יז

 ןרעטניה טנעה יד ןטלַאהעג רע טָאה ןעלהנח וצ ןעמוקעגוצ זיא לסָאי ןעוו

 *? סָאװ ףערט .ריד רַאֿפ סעּפע ּבָאה'כ? .ןקור

 -רעד ריא טָאה לסָאי .טגָאזעג טשינרָאג ןוא טצעזעגֿפױא ךיז טָאה עלהנח

 -עגנָא ןוא עלעּברָאט-רעטוּפ םעד ןוֿפ טײנעגֿפױא טָאה רע סָאװ עקלַאיל ַא טגנַאל

 ןוא עקלַאיל יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה עלהנח .ייה טימ טּפָאטש

 רָאנ רע טָאה טעּברַא רעד וצ ּפָארַא זיא רע זיּב .יורטש ןֿפױא ןֿפרָאװעג ךיז

 .ןרעטיצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה סָאװ ןקור סעלהנח ןעזעג

 טלענקעג ןיוש עלהנח טָאה עקנָאל רעד וצ וק יד ןבירטעג טָאה לסָאי ןעוו

 ,טילֿפ רעלדָא ןַא -- רעלדָא ןַא ףלַא :דיומ עשירַאנ גָאז; .עקלַאיל ריא טימ

 טכַאנרַאֿפ טָאה יז ןעוו *,-- -- -- חלג ַא למיג ,טילּב םיוּב ַא -- םיוּב ַא תיּב

 עשידִיי יד ןֿפרָאװעצ לענש יז טָאה רעטייל םעד ףיוא טירט סלסָאי טרעהרעד

 ,יורטש ןוֿפ טגיילעגסיוא ןעּביל רַאֿפ טָאה יז סָאװ תויתוא

 טז

 ייה שירֿפ

 ןַײז לָאז עטסָאבעלַאּב יד טעּברַא ײלרעלַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה קערוי

 טכיררַאֿפ ,ּפמולּפ רעד ןבענ רענייטש טגיילעגסיוא טָאה רע .םיא טימ ןדירֿפוצ

 סָאּבעלַאּב רעד .רעניה-גייל עלַא ןוֿפ רעייא עלַא טכוזעגֿפױא טָאה רע .טױלּפ םעד

 ,ןדירֿפוצ ױזַא ןכַאמ יז זומ רע .העד יד טָאה ּבַײװ סָאד רעּבָא ,סעּכ ןיא ןַײז טעוו

 גָאט ַא ךָאנ .סייה ןוא קינוז זיא סע .ןעלהנח ןגעוו ריא וצ ןדער ןענָאק לָאז רע

 .ןקורט ןַײז טעוװ ייה סָאד ןוא

 עטסָאבעלַאּב יד .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ץעגרע סָאּבעלַאּב רעד זיא קיטימכָאנ

 סעּפע טָאה רע ,ןעוועג רעכיז זיא עטסָאּבעלַאּב יד .ןכוז םיא ןֿפָאלעגמורַא זיא

 -קירוצ זיא סָאּבעלַאּב רעד .רוּכיש-טיוט ןעמוקמײהַא טעוו ןוא ּבוטש ןוֿפ טעֿבנגעג

 טָאה קערוי .רעטכינ ןעוועג זיא רע .ןקלעמ ןקיטכַאנרַאֿפ םוצ טַײצ ןיא ןעמוקעג

 -עלַאּב רעד טימ טשרעוצ ןדער זומ רע .ןײגסױרַא לָאז סָאּבעלַאּב רעד טרַאװעג
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 ,טעדוסעג סעּפע ךיז ןּבָאה ייז .טסַאגוצ ןעמוקעג םינכש רָאג ןענעז ,ןײלַא עטסָאּב

 ךיז וטסרעטנָאלּפ סָאװ; .ךיק ןיא ןַײרַא זיא קערוי ןעוו ןרָאװעג ליטש ןענעז יז

 ףרַאד עמ .ןֿפָאּפ ןיוש ייג; .טרעזייּבעג ךיז סָאּבעלַאּב רעד טָאה *7 סיֿפ יד ןשיווצ

 ".ייה סָאד ןעלמַאזנַיײא ןגרָאמ

 ןגרָאמ רע זומ ןעשעג רָאנ לָאז סע סָאװ .םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא זיא קערוי

 .עטסָאּבעלַאּב רעד וצ ןדער ירֿפרעדניא דלַאּב

 ץעמע טריּפשרעד טָאה רע ןעו ןֿפָאלשעגנַײא טַאהעג םיוק זיא קערוי

 לָאז עלהנח ןעַײרש טלָאװעג טָאה רע .עּפַאלק-םעדיוּב יד ןּבייהרעטנוא טריּבורּפ

 טשינ זיא לוק ןייק רעּבָא ,ליומ סָאד ןסירעגֿפױא טָאה רע .ןקעוורעּביא ךיז

 .ןעמוקעגסױרַא

 "1 ץּפַאלק יד וצ טרָאד טלַאה ,לװַײט םוצ ,רעוו;

 ןעגנורּפשעגֿפױא זיא קערוי .לוק סעטסָאּבעלַאּב רעד טנעקרעד טָאה רע

 .טלַארּפעגֿפױא ךיז טָאה עּפַאלק יד

 "? ןטלַאהעגוצ סעּפע וטסָאה סָאװ;

 ",עּפַאלק רעד ףיוא ןגעלעג ןיּב'כ ,ןטלַאהעגוצ טשינ ּבָאה'כ,

 "7? סעּפע סָאװ;

 *,עּפַאלק רעד ףיוא ףָאלשיכ,

 *? סָאװ יצ עגושמ;

 -ניא ןסָאשעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד טניז ,ארומ ּבָאה'כ .סקיּב רעד ּבילוצ,

 ".גָאט ןטימ

 *? סקיּב יד זיא ּוװ;

 ",םעדיוּב ןֿפױא ָאד;

 7? טקעטשרַאֿפ סע רע טָאה ּוװ ,םעדיוּב ןֿפױא ָאד זַא סייוו'כ,

 ".לגעג טימ טּפַאלקרַאֿפ סע ּבָאה ךיא .טערּב ַא רעטנוא;

 ",סקיּב יד רימ ּביג .לגענ יד סױרַא סַײר,

 *? ןעשעג זיא סָאװ;

 יד רימ ביג .ןזיוה יד ןיא טכַאמעגנָא טַאהעג טסלָאװ וד יו טשינ ייטש;

 טָאה'ס .ןעשעג זיא ךס ַא ?ןעשעג זיא'ס סָאװ !ריד ךיא גָאז ,ךיז ריר .סקיּב

 ַאזַא זַא !קילגמוא טניימ סָאד .ןָאצ ַא ןלַאֿפעגסױרַא רימ זיא'ס טמולחעג ךימ

 רעד רעטניה קילגמוא סָאד ןיוש טייטש ,טכַאנ ןטימניא ףיוא ךימ טקעװ םולח

 ןָאק'ס סָאװ סייוו'כ .עיזיווער ַא רעמָאט .דלַאװ ןיא סקיּב יד ןּבָארגַאּב לע'כ ,ריט

 *! ךיז ריר .,ןיוש ,ונ ?ןעשעג ץלַא

 -סױרַא ןַא ןגעוו םולח סעטסָאּבעלַאּב רעד יצ ןעוועג רעכיז טשינ זיא קערוי

 ןַא ןיוש סע זיא םיא רַאֿפ .ריא רַאֿפ קילגמוא ןַא ןָא טגָאז ןָאצ םענעלַאֿפעג

 רעד .רעטייל םעד ןטלַאהַאּב וצ ץוריּת ןייק ןּבָאה טשינ רעמ טעװ רֶע .קילגמוא

 יז ,עטסָאּבעלַאּב רעד טימ ןדער טשינ טציא ןָאק רע ,רקֿפה ןַײז טעװ םעדיוג
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 ךלַאּב טעו סע .םולח ריא ןוֿפ ןמיט ןטכעלש םעד יװ ןעלהנח ןעמעננָא טעוו

 ןֿפױא ףױרַא טעװ סָאּבעלַאּב רעד .ייה סָאד ןעלמַאזֿפױנוצ טעװ עמ .ןרעוו גָאט

 ןרעטנוא ןטלַאהַאּב ןרָאט טשינרָאג ךיז טעװ עלהנח .ייה סָאד ןטײרּפשעצ םעדיוג

 םעד ןוֿפ רענייצ עֿפרַאש יד טימ ןכעטשכרודַא ךָאנ יז ןָאק סָאּבעלַאּב רעד .ייה

 ,לּפָאג-ייה

= 

 ןעוועג ךָאנ רעדניק יד ןענעז לַאטש םוצ ייה סָאד טכַארּבעג טָאה עמ ןעוו

 ךעלטניּב יד טגנַאלרעד ןוא ףיוה ןיא ןענַאטשעג זיא עטסָאּבעלַאּב יד .עלוש ןיא

 .רעד סע טָאה סָאּבעלַאּב רעד ,לַאטש ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ סָאּבעלַאּב םוצ

 ןֿפרָאװעגֿפױרַא ןוא רעטייל ץיּפש ןֿפױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןקערוי וצ טגנַאל

 .םעדיוּב ןֿפױא ייה סָאד

 טָאה רע יוװ ייה לטניב עטצעל סָאד ןֿפרַאוװּוצֿפױרַא ןזיוװַאּב םיוק טָאה קערוי

 "? ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וטסיּב ּוװ ,קעצַאװ ,קעצַאוװ : ןֿפור עטסָאּבעלַאּב יד טרעהרעד

 ,ייה סָאד ןטײרּפשעצ ןעמונעג ןוא םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא זיא קערוי

 ןדנוװשרַאֿפ ריא זיא רע .סָאּבעלַאּב םעד ןֿפָאלעגכָאנ זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 .בוטש ןוֿפ ןרָאװעג םלענ זיא סע סָאװ ןעז ןֿפָאלעגמײהַא זיא יז .גיוא ןוֿפ ןרָאװעג

 םוצ ןעמוקעגקירוצ זיא יז .טגָאלקעג יז טָאה *,ךעלַײל עַײנ סָאד ,ךעלַײל סָאד;,

 קערוי טָאה *,ָאטשינ; .םעדיוּב םוצ ןֿפורעג יז טָאה *?ָאטשינ זיא רע; .לַאטש

 יד ףיוא ךימ עקילט ךיא .ןעמענ םיא לָאז ערעילָאכ עטסיוו ַאק .טרעֿפטנעעג

 טָאה'ס זַא .סע טעקָאלשזרַאֿפ רע ןוא לגומש ןיא עטָאלז ַא ןענידרַאֿפ וצ ןענַאּב

 סָאד .קילגמוא ןַא'ס טסוװעג ךיײּבָאה ןלַאֿפעגסױרַא זיא ןָאצ ַא טמולחעג ךימ

 *.עשרַאװ ןיא טֿפױקעג טשרע .ךעלַײל עטסעּב סָאד ,עַײנ

 -קירוצ זיא יז ןעוו .ןַאמ םעד ןכוז ןֿפָאלעגקעװַא רעדיוו זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 ךיז טָאה קערוי .טײרּפשעצ ןעוועג ןיוש םעדיוּב ןֿפױא ייה סָאד זיא ןעמוקעג

 סָאד זַא ,ןרוּכיש קעװַא זיא סָאּבעלַאּב רעד זַא ןדירֿפוצ זיא רֶע סָאװ טמעשעג

 ןטימ םולח םעד רַאֿפ רעזײלּפָא ןַא ןרָאװעג זיא ךעלַײל עַײנ סָאד ,עטסעּב

 .ןָאצ םענעלַאֿפעגסױרַא

 גט

 שינעטערעג שיריזח ַא

 ַא ןוֿפ טקעװעגרעּביא ךיז טָאה קערוי ןעוו ןגָאט ןּביוהעגנָא םיוק טָאה'ס

 טָאה'ס סָאװ טוג זיא ,ןיוש "ךיז טגיילק ערָאשטַאמ יד ביוא .לַאטש ןיא רעדורעג

 םוצ וװעשטרַאק ןייק קעװַא ןלעוװ םיטַאּבעלַאּב יד רעדייא ירֿפ ױזַא ןּביױהעגנָא ךיז

 זיא וק יד ,לַאטש ןיא טקוקענּפָארַא ,עּפַאלק יד טנֿפעעג טָאה קערוי .קרַאמ
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 עד ליוו

 ןרעּביא ןֿפָאלעגמורַא זיא ערָאשטַאמ יד .ץַאלּפ ןקידנעטש ריא ףיוא קַיור ןגעלעג

 ,ךיז ןגייל ןוֿפ ןכייצ ןייק .עינָאמערעצ ַא סעּפע טעװַארּפעג טלָאװ יז יו לַאטש

 םיטַאּבעלַאּב יד טרעהעג טָאה רע ,ןֿפָאלשעגנַײא טשינ רעמ ןיוש זיא קערוי

 עטסָאּבעלַאּב יד .קעװַא ןענעז ייז יו טרעהעג טָאה רע .,ןענַאטשעגֿפױא ןענעז

 לַאטש םוצ ןעמוקעג טשינ רעמ זיא יז זַא ,טעּברַא ןַײז ןגעוו קִיור ױזַא ןיוש זיא

 ןַײרַא ףיוה ןיא ּפָארַא רע זיא ןֿפָאלשעג טשינ יװ ַײס .ןָאט וצ סָאװ ןגָאזנָא םיא

 רעדליוו רעד ןטיהעג ךיז ,לָאמעלַא יו ,קערוי טָאה ריטילַאטש יד ןענעֿפע םַײּב

 זיא ריזח רעד .ףיוה ןיא סױרַא טֿפױל רע ןעוו ןֿפרַאװמוא טשינ םיא לָאז ריזח

 טָאה *,ריזח ןרַאֿפ ןליֿפַא ירֿפ וצ, .ריט רעד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא טשינ לָאמסָאד

 ,טכַארטעג קערוי

 ךיק ןיא קעװַא קירוצ ןוא קירּבָא עטירָאק ס'וק רעד ןיא ןסָאגעגנַײרַא

 עקידערַאּפ סָאד ןסָאגעגנַײרַא ןיוש טָאה קערוי .ריזח םעד רַאֿפ ןסע ןעגנערּב

 ץלַא ךָאנ זיא ריוח רעד ןוא ףיוה ןֿפױא עטירָאק ס'ריזח םעד ןיא ץכעקעג

 רָאנ יו גָאט ןדעי .טשודיחרַאֿפ רָאג ןקערוי ןיוש טָאה סָאד .לַאטש ןיא ןעוועג

 יװ ןֿפױל ןעמונעג רע טָאה סערֿפ רעד ןוֿפ חיר םעד טליֿפרעד טָאה ריזח רעד

 רעד ןיא ּפָאט םעד טרעקעגרעּביא טָאה רע רָאנ יוװ .סיֿפ סקערוי םורַא עגושמ

 סעּפַאל עטשרעדָאֿפ יד ןַײרַא לעטש ַא ןּבעגעג ריזח רעד טָאה ןַײרַא עטירָאק

 םעדכָאנ טשרע סיֿפ יד ןעמונעגסױרַא ,ןעמענקעװַא ןענָאק טשינ סע לָאז רענייק

 ןטַײז עלַא ןוֿפ טקעלעגסיוא ןעוועג זיא עטירָאק יד יו

 קערוי טָאה 77 גייטש רעד ןיא ביל ַא יו רעהַא ןוא ןיהַא ךיז וטסיירד סָאװע

 רע טשינ ,טגיילעג ךיז טָאה רע טשינ .לַאטש ןוֿפ ריזח םעד ןגָאיסױרַא טלָאװעג

 .סערֿפ רעד וצ סױרַא זיא

 ,סיֿפ סקערוי םורַא טיירדעג ךיז טָאה ריזח רעד .וק יד ןקלָאמעג טָאה קערוי

 ,ץיונש ןטימ טכוזעג ,ןגעלעג רעירֿפ זיא וק יד ּוװ טרָא םעד ףיוא טערָאנעג

 עדרָאמ ס'וק רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא סָאװ ייה לסיּבַא ףיוא טּביױה ריוח רעד

 ,ץיונש ןטימ רעדיוו טערָאנ ,קירוצ טמוק רע .לקניוו ַא ןיא קעװַא סע טגָארט ןוא

 סָאװ ,ריזח רעשירַאנ; .ןעיורטש ענעקורט ,רעטעלּב ענעקורט טכוז רע ,ָאהַא

 -לֿפָאטרַאק עטכָאקעג ןוֿפ לכאמ ַא ריד ףיוא טרַאװ ןסיורד זַא יורטש וטסֿפרַאד

 *? ןציילק טימ ןלָאש

 רעטעלּב יד קעװַא טגָארט ריזח רעד זַא ןעזרעד קערוי טָאה טציא טשרע

 לקניוו ַא ןיא רעגעלעג ןקורט ַא סיוא ךיז טעּב ןוא טרָא ןייא ףיוא ןעיורטש ןוא

 ,לַאטש ןוֿפ

 רעד וצ וק יד טריֿפעגסױרַא טָאה רע .ןקלעמ סָאד טלַײאעגוצ טָאה קערוי

 ךלעֿפ סנצעמע ןיא ּפָארַא טשינ לָאז וק יד ןטיה ןקליוו טלעטשעגקעװַא .עקנַאל

 ןגעלעג .רעגעלעג ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא ריזח רעד .לַאטש םוצ ןֿפָאלעגקירוצ ןוא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןייא ןיא טרַאּפשעגנָא סיֿפ עטשרעדָאֿפ יד .לקניוו םוצ ךיוּב ןטימ טַײז ַא ףיוא

 ,טשטעווקעג ןוא טנַאװ רערעדנַא רעד ןיא עטשרעטניה יד ,טנַאװ

 "עג ךיז קערוי טָאה ?טייקידלכש ליֿפױזַא ריזח ןדליו םעד וצ טמוק יו

 ןטעּבוצסיוא ךיז ןענַאטשרַאֿפ טָאה ריזח רעטעגירדרַאֿפ רעקיצומש רעד .טרעדנווװו

 ןענָאק לָאז רע לקניוו ַא ןיא רעגעלעג סָאד טעּבעגסיוא ,רעגעלעג ןקורט ןייר ַא

 ןּבַײלּב יז ןלעוװ ןעמוק ןלעװ ךעלמיריזח יד זַא .טנעוו ייווצ ןיא סיֿפ יד ןרַאּפשנָא

 יז ּווװ לַאטש ןרעּביא סױרַא ןענָאק טשינ ןוא לקניוו םעד ןיא טצענערגעגּפָא

 ,וק רעד ןוֿפ ןרעוו ןטָארטעצ רעדָא טסימ ןיא ןרעוו ןעקנורטרעד ןלעוו

 ַא .קירטש עקיד יװ לעֿפ ס'ריזח םעד רעּביא ןלָארדעגנָא ןּבָאה ןרעדָא

 טָאה לריזח ַא ןוא ,סָאש ַא יו טלַאנקעגסױרַא טָאה טֿפול ליונק ַא --- ,שטעווק

 רונש-לּפָאנ יד ,ףיול ַא ,ךעלסיֿפ יד ףיוא לעטש ַא .סױרַא שטילג ַא ןָאטעג ךיז

 ךיוּב סרעטומ רעד ַײּב ןענַאטשעג ןיוש זיא סע ןוא ,ןסירעגרעּביא ךיז טָאה

 .טגיוזעג ןוא

 סלריזח ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא רונש-לּפָאנ יד טָאה רעטומ רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא

 טָאה *7 ןדניּברַאֿפ ןעמ ףרַאד רשֿפא; .טסימילַאטש טימ ךיז טרימשעגסיוא ,לכַײּב

 טָאה'ס ,סױרַא לריזח א ךָאנ ,סָאש ַא רעדיוו ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ קערוי

 ןוא לריזח עטשרע סָאד טּפוטשעגקעװַא ,ךיוּב סרעטומ רעד וצ ןָאטעג ףיול ַא

 ךלַאּב ,לצרָאװ ןטשרע םעד רעּביא ןסירעג ךיז ייז ןּבָאה עלַײװ ַא .ןגיוז ןעמונעג

 ,טגיוזעג ןּבָאה עדייּב ,לצרָאװ ןטייווצ ַא ןענוֿפעג סנייא טָאה

 -רעירֿפ יד טימ ןסירעג ךיז םדוק סע טָאה ,סױרַא זיא לריזח ַײנ ַא רָאנ ןעוו

 ,לצרָאװ םעַײנ ַא ןכוז טזומעג טָאה עטסכַאוװש סָאד .ןעלצרָאװ ערעייז רעּביא עקיד

 ןענעז עקידרעטַײװ יד .ץעק יו סיורג ןעוועג ןענעז ךעלמיריזח עטשרע יד

 ןעוועג ןיוש ןענעז עטֿפלע סָאד ןוא עטנעצ סָאד .רענעלק לָאמ ַא סָאװ ןעמוקעג

 ,ןעלצרָאװ עלוֿפ עלַא טּפַאכרַאֿפ ןּבָאה ערעסערג יד .ךעלזַײמ יו רעסערג טשינ

 דימ דלַאּב ןענעז ייז .ןעלצרָאװ עטצעל יד ַײּב ןּבילּבעג ןענעז עטצעל ייווצ יד

 ךיז טווורּפעג רעדיוו ןּבָאה ייז .ןעלצרָאװ עקידייל עניילק יד ןעִיצ ןוֿפ ןרָאװעג

 ,טעגירדעג ןוא טּפוטשעג יז ןּבָאה ערעסערג יד .לצרָאװ ןלוֿפ ַא וצ ןגָאלשרעד

 .ןרעוו ןטָארטעצ טשינ ןלָאז ייז טעװעטַארעגּפָא םיוק ייז טָאה קערוי

 טימ ןֿפָאלעגנגעקַא ייז זיא קערוי .ירֿפ ןעמוקעגמײהַא ןענעז םיטַאּבעלַאּב יד

 .ןּביילגוצ טנָאקעג טשינ ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה 71 קיטש ףלע; .הרוׂשּנ רעד

 ,ןשוק יז ןעמונעג ןוא ךעלמיריזח יד טּפַאכעג ,לַאטש ןיא ןֿפַאלעגנַײרַא זיא יז

 עקנילֿפ ,ךעלמיֿפוג עזָאר עטקישעג .ןייש ןעוועג עקַאט ןענעז ךעלמיריזח יד

 ,דַײז רעקידנעשטשילּב רעקידלָאג --- רָאה יד ,ךעלסיֿפ

 יד רעּביא טצכערקעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ?,ןבַײרטנָא טשינ ןלעוװ יד;

 ןלעוו ייז זַא .ןֿפױקרַאֿפ ערעדנַא יד ,ןעווַאכ יז טעװ ירד ,ייווצ ַא .עטסנעלק ייווצ

 סעטָאלז קיצֿפוֿפ זיּב קיסַײרד ןוֿפ ןגירק ןיוש ןעמ ןָאק ןסקַאװרעטנוא לסיּבַא רָאנ
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 עד ליוו

 ןקיטכיר ַא ַײּב, --- -- -- םורַא ןרילרַאֿפ יז טעוו ןרגּפ ןלעוו ייווצ זַא .קיטש ַא

 ןיוש ייז ןָאק עמ ןוא ייווצ שדוח ַא .טעװָאכעגסיױא ךיוא ךיז יד ןטלָאװ סָאּבעלַאּב

 ןַײנ יו רעמ .טשינ רע ןָאק ןֿפױז יו רעמ -- ערדוכַאל קעצַאװ ַייּב ,ןֿפױקרַאֿפ

 ",ןבַיײלּב טשינ ןלעוו

 ךָאנ ףרָאד ןצנַאג םעד ןיא רימ זַײװ ? עוורעטס ,קינייװ וטסָאה קיטש ןַײנ;

 ",ןזַײװַאּב טשינ סָאד ןָאק רענייק .קיטש ןַײנ טימ ריזח ַא

 "? אה ,ןזיוװַאּב סע טסָאה וד;

 .ערָאשטַאמ ַא טימ ןייגוצמוא ךיז יו ןסיו ףרַאד עמ ?וד ,ןעד רעוו,

 *,קינייוו ריא זיא קיטש ןַײנ ,װערקַאשּפ

 ףרַאד עמ .קינייװ וצ ןַײנ ןיא ףלע ןבעגעג טָאה רעטוג רעד טָאג זַא;

 ",ןגיוז ןלָאז ייווצ יד ןטיהוצ

 -- -- -- סָאװ טימ טשינ ּבָאה ךיא ?ןגיוזנָא ייז לָאז ךיא ,וטסליוװ סָאװ;

 ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז ןרעטָאיּפ ַײב ?ןעשזדורַאמ ןרעהֿפױא ןיוש וטסעוװ רשֿפא

 ,טָאג ןַאּפ ןוֿפ הכרּב ַא זיא ןַײנ .תונעט ןייק טשינ טָאה רענייק ןוא ,ףניֿפ רָאנ

 ",ןסיגַאּבי סע ףרַאד עמ

 יד ןֿפױקרַאֿפ ןכָאנ זיּב *ןסיגַאּב, סָאד טגײלעגּפָא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 רעד וצ טלַײאעג טָאה קערוי .סעּכ ןיא ןעוועג זיא סָאּבעלַאּב רעד .ךעלמיריזח

 ,םיא וצ ןזָאלסיוא טשינ סע לָאז סָאּבעלַאּב רעד ,עקנָאל

 טריּבורּפ עטסָאּבעלַאּב יד טָאה טַײצ-קיטימ ןעמוקעגמײהַא זיא קערוי ןעוו

 טסָאק'ס .ריד ךיא גָאז ,גיוז, ,לשעלֿפ ַא ןוֿפ ךלימ ךעלמיריזח עניילק יד ןּבעג

 םעד טּפוטשעג טָאה יז ?ןעלּפָא-עמוג יד טימ ךעלשעלֿפ יד סעטָאלז ריֿפ רימ

 טײרדעגקעװַא טָאה לריזח סָאד .ןַײרַא לקסיּפ ןיא לריזח םעד לּפָא םענעמוג

 ריא ןוֿפ לריזח טָאד טּפוטשענּפָארַא סעּכ טימ טָאה עטסָאבעלַאּב יד .לּפעק סָאד

 ",ןעמַאזוצ ריד טימ סָאּבעלַאּב ןַײד ןוא ,סערעילָאכ ידלַא וצ ,רגּפ יג, ,סיוש

 ןלָאז ךעלמיריזח יד דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ערָאשטַאמ יד

 טָאה קערוי .ןגיוז ןֿפָאלעגוצ זיא גרַאװניילק .ןעלצרָאװ יד ןכיירגרעד ןענָאק

 ,ךיוּב סריזח םעד רעטנוא טּפוטשעגרעטנורַא סע ןוא ךלימ לשעלֿפ ַא ןעמונעג

 יד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה ךעלמיריזח עסיורג יד .ןרַאטשסױרַא לָאז לּפָא רעד רָאנ

 עקידיײל עטצעל יד ןגָאנ טריּבורּפ רעדיוו ןּבָאה עניילק יד .ןעלצרָאװ עלוֿפ

 ןעמונעג טָאה קערוי .טרירעגוצ טשינ סנייק ךיז טָאה לשעלֿפ םוצ .ןעלצרָאװ

 ךיז ןּבָאה ןּפָארט רָאּפ ַא .עלעֿפעל א טימ סע ןזַײּפש טריּבורפ ,לריזח ןיילק ַא

 .ןַײרַא לקסיּפ סלריזח ןיא ןעמוקַאּבנַײרַא

 "ןרגּפ יװ ַײס טעוו לריזח'ס ןוא ךלימ טרָאװק טכעלטע ןסיגסיוא טסעוו;

 ,טנרָאװעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה

 לֵסיּבַא ןּבָאה סָאװ ייווצ ןעניֿפעג טשינ ךיז ןלָאז ךעלמיריזח ףלע ןשיװצ,

 לשעלֿפ ַא טגײלעגקעװַא רעדיוו טָאה רע .טרעדנוװעג ךיז קערוי טָאה 7? לכׂש

111 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,ןעלצרָאװ יד רעּביא ןסירעג ךָאנ ךיז ןּבָאה ךעלמיריזח יד .ךיוּב סריזח םעד ןּבענ

 -עגקעװַא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה ערָאשטַאמ יד ,ןגיוז רעמ טלָאװעג

 ץיונש ןטימ ,לּפָא םוצ ןָאטעג ףינש ַא טָאה ךעלמיריזח ערעסערג יד ןוֿפ סנייא ,ןֿפָאל

 ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא סע טָאה קערוי .קעװַא ןוא ,לשעלֿפ סָאד ןָאטעג ערָאט ַא

 ןּפָארט ַא טליֿפרעד טָאה לריזח סָאד .לקסיּפ ןרעּביא לּפָא םעד ןּבַײר ןעמונעג

 ןוֿפ ךיוא ךלימ טימ לּפָא םעד ןרימשסיוא ףרַאד עמ .רעמ טכוזעג ןוא ,ךלימ

 טָאה לריזח סָאד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס ,ןסָאלשַאּב קערוי טָאה ,ןסיורד

 .לשעלֿפ ןוֿפ טגיוזעג

 ןוֿפ ןגיוז וצ טניוועגוצ ךעלמיריזח ערעסערג יד ןוֿפ ייוצ טָאה קערוי

 ןּבעגעג טָאה ערָאשטַאמ יד ןעוו בוטש ןיא ןסָאלשעגנַײא ייז טָאה רע .ךעלשעלֿפ

 ,ןיוש זיא סנייא .,עניילק יד רַאֿפ ןעלצרָאװ עלוֿפ ייווצ ןּבילּבעג ןענעז .ןגיוז וצ

 זיא ערעדנַא סָאד .טרגּפעגקעװַא ןוא טרעגנוהעגסיוא ליֿפוצ ןעוועג ,סיוא טזַײװ

 ,סקווװ ןיא עקירעּביא יד טגָאיעגנָא ,ךיז וצ ןעמוקעג לענש

 טָאה רע .ךעלמיריזח ענַײז רַאֿפ ךלימ עיצרָאּפ ַא ןעמוקַאּב טָאה קערוי

 ןוֿפ זיא עלהנח ךיוא .ןעלהנח רַאֿפ קולש רָאּפ ַא ןרָאּפשוצּפָא ןזיוװַאּב לָאמעלַא

 .תוחוּכ יד ֹוצ ןעמוקעג ךלימ רעד

 טָאה רע ןעוו טכַארטעג קערוי טָאה ?,ריזח ַאזַא טשינרָאג זיא ריזח רעד;

 ןסַײר ןוא ,ןערָאט ,ןעיצ עניילק יד ןעוו טגיל ריזח רעד קִיֹור יו טקוקעגוצ ךיז

 ןעַײלק רעמ לסיּבַא טישעגוצ הֿבנגּב טציא טָאה רע .ןעלצרָאװ-גיוז יד רעּביא ךיז

 ,קיטֿפַאהרַאנ רעמ ןוא רעטמעטַאּב ןַײז לָאז'ס ,קירּבָא סריזח םוצ

 ןקערוי טגָאזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,גונעג טשינ ןיוש ייז זיא ךלימ יד,

 ,לעמ טימ לֿפָאטרַאק ענעּבירעצ לסיש ַא ךעלמיריזח יד רַאֿפ ןּבעגעג םיא ןוא

 ןָאטעג םעצולּפ טָאה ערָאשטַאמ יד ,לַאטש ןּבעג טלעטשעגקעװַא סע טָאה קערוי

 רעדייא ןסע סָאד טֿפינשעגנַײרַא ןוא ךעלמיריזח יד טּפוטשעגקעװַא ,וצ-גנורּפש ַא

 ,ןגָאיוצקעװַא יז ןזיווַאּב טָאה קערוי

 ,רעשירַאנ וד; .גרַאװניילק ןרַאֿפ ןכָאקּפָא ײנסֿפױא טֿפרַאדעג טָאה עמ

 קנַארק טסיּב, .טרעזייּבעג ךיז סָאּבעלַאּב רעד טָאה ?,קַאילױֿפ רעקידערעילַאכ

 טשינ טלָאװ ןײלַא ךיא טסניימ ?לַאטש ןיא ערָאשטַאמ יד ןסילשוצּפָא ןעוועג

 םיא טסיג וד ?לעמנצייוו טימ לֿפָאטרַאק לסיש ַאזַא ןסעוצֿפױא ןלעּב ַא ןעוועג

 רעד סע רע טיג; ,עטסָאּבעלַאּב רעד וצ ןדנָאװעג ךיז רע טָאה ?,עניילק יד רַאֿפ

 "! ןַיײרַא קיּפוּפ ןשירעסערֿפ ריא ןיא ערעילָאכ ַא .הנוז רעטסיװ רעד ,ערָאשטַאמ

 ,ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג ךיז קערוי טָאה *-- -- -- זַא טסוװעג טשינ ּבָאה'כ,

 סָאװ ,ןדניּברַאֿפ וצ קע םעד ץַאק ַא יו טשינ טסייוו זַא ? ָאי וטסייוו סָאװ,

 "?וטסייו סענַאּפעצרַאמ ןכַאמ וצ טסימ ןוֿפ יו ? רעהַא ןעמוקעג וטסיּב

 טָאה *,ךלימ ףַאש עּבלַאה ַא ןסָאגעגסיױא ןטכענ טָאה שוטַאט רעד זַא ןוא;

 .ןקערוי רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז ַאלעה
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 עד ליוו

 טסייו וד .ןטעלּפ ּפָאק םעד ריד לע'כ לַײװ ,רזממ ,טגיילעגנַײא גיל וד,

 ! ןסערֿפעגֿפױא טָאה ערָאשטַאמ יד סָאװ םעד רַאֿפ ןֿפױק טנָאקעג ץלַא טָאה'מ סָאװ

 "-- -- -- ַא ,סַאּבלעק ָאליק עצלַאה ַא ,טיורּב טנוֿפ ייווצ ַא

 .ןֿפלָאהעגסױרַא םיא אלעה טָאה *,רעּבמיב עלעטרעֿפ ַא;

 וטסמענ סָאװ ןוא ? רעּבמיּב ןַײמ טשינ ךיוא ןיוש טלעֿפעג ריד ? ךיוא וד,

 רעה; :ןקערוי וצ ןֿפָאלעגוצ זיא רע 7 ַאה ,קַאדייל םעד רַאֿפ ןָא םעצולּפ ךיז

 .עשַאק ףיוא ןעשטשרומעצ ךיד ךיא לע' ןרירנָא יז טסעװ בוא ,רזממ ,וד רָאנ

 "! ןיײרַא ףוצרּפ טלּפוטשעג ןַײד ןיא דנַארּב עטסיוװ ַא

 םעצולּפ ךיז טמענ ַאלעה יד סָאװ אחינ ןעוועג טשינ ןיילַא ןקערוי זיא סע

 ַא םיא ַײּב ןרַאנסיױא ןוא ןטַאט םעד ןענעֿפנח קידנעטש טגעלֿפ יז .םיא רַאֿפ ןָא

 םעד ןדערנגעקַא ןּביױהעגנָא טָאה יז זַא .טיורּב קיטש ַארטסקע ןַא ,ןשָארג רַאּפ

 ךיז סָאבעלַאּב רעד טָאה סָאװ ןוא ? םיא ןגעוו ןַײז טזומעג אקווד סע טָאה ןטַאט

 זַא סָאּבעלַאב רעד טשינ ןעד טעז ?ןרירנָא טשינ יז לָאז רע ןגירשעצ םעצולּפ

 רעדָא ,םעדיוּב ןוֿפ ץלָאה קיטש ַא ףרַאד יז ? ריא ןוֿפ ןגָאיּפָא םיוק ךיז ןָאק רע

 ןיא קעװַא םיא יז טקיש ,ךָאנ ריא טֿפױל קעטיָאװ .עקלַאיל ַא ןּפָאטשוצנָא ייה

 -נערּב ןַײרַא ךיק ןיא :ךעלדנייטש עטַאלג ךָאנ ךַײט םוצ :ןתוחילש ענעדײשרַאֿפ

 ןכַאמ ןקערוי טנרעלעגסיוא טָאה ַאלעה ,ןגַײװצ ןדַײנשוצּפָא רעסעמ ַא ןעג

 ןיא ןרעטסומ ןצינשסיוא םיא טֿפלעה יז .ןגַײװצ עטכַײֿפ עשירֿפ ןוֿפ ךעלֿפַײֿפ

 ןיא טליּפש עמ זַא .דיומ יד ,םעלַא וצ ךיז גיוט יז .ןגיײװצ ןוֿפ ערָאק רעד

 "רעגָאי; ןיא טליּפש עמ זַא .ןעניֿפעג טשינ רענייק יז ןָאק "ךעלרעטלעהַאּב;

 ןַײז סע ןָאק .ןּפַאכ יז ןָאק רע רָאנ ,טשינ רענייק .ןּפַאכ טשינ רענייק יז ןָאק

 ? ןּפַאכ ןוויּכּב ךיז יז טזָאל םיא ןוֿפ זַא

 ,דיומ יד ןדַײמסיױא זומ רע

 רע טָאה ןַײרַא לַאטש ןיא וק יד ןּבירטעגקירוצ קיטנוז טָאה קערוי ןעוו

 םעד ףיוא ןסעזעג זיא ַאלעה .םעדיוּב םוצ רעטייל םעד ַײּב ןקעטיָאװ ןענוֿפעג

 ,ןײגקעװַא לָאז קעטיָאװ ןטעּבעג ךיז ןוא גנונעֿפע-םעדיוב רעד ַײב רעטייל

 "! ּפָארַא טונימ יד ןיוש ייג ? עטַאקרַאמס ,ןטרָאד וטסוט סָאװ;,

 *,טשינ ךיא ליוו,

 = = == לַייװ ּפָארַא ייג;

 "? ןָאט רימ וטסעוװ סָאװ;

 *,ךָאה יד יַײּב ךיד ןּפעלשּפָארַא;

 *,ּפעלש ,

 .םיא ןיא ןעגנַאהעגנָא ךיז טָאה ַאלעה .רעטייל ןֿפױא ףיֹורַא זיא קערוי

 *,ּפָארַא ךימ גָארט,

 -ּפָארַא יז קערוי טָאה ,זדלַאה ןַײז ןוֿפ טנעה עריא ןעּפעשטּפָא טנַאקעג טשינ

113 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ךיֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 -ףלעװצ יד .ריא טימ ןעמַאװצ טרעקעגרעּביא רעיש ךיז טָאה רע .ןגָארטעג

 רענעלק טשינ ןעוועג זיא יז ,ןווייה ףיוא יו ןסקַאװעג סנטצעל זיא ַאלעה עקירָאי

 ,םיא ןוֿפ

 סקערוי ףיוא ןעגנַאהעגנָא ךיז יז טָאה לַאטש ןיא ןַאלעה טלעטשעגּפָארַא

 "'ףלעשטיפוק' ךימ גָארט; .סעציילּפ

 ",ןטַאט םעד ןֿפור לעוו'כ לַײוװ ּפָא ךיז עּפעשט;

 ".ארומ ןייק טשינ ריד רַאֿפ ּבָאה'כ .ָאטשינ ןענעז עמַאמ יד ןוא עטַאט רעד;

 ,טּפַײנקעג ןוא טעכרוטשעג םיא ,ןקערוי טימ טציירעג ךיז ַאלעה טָאה

 ךיז קערוי טָאה *!ןָאטעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ? רימ ןוֿפ וטסליװ סָאװ;

 ,ןטעּבעג

 ".טשינ ריד טלעֿפעג'ס זַא קירוצ ךימ ּפַײנק;

 ,ןּפַײנק םיא ןֿפָאלעגוצ ךיוא רע זיא ןקערוי טּפַײנק ַאלעה ןעזעג טָאה קעטיָאװ

 ,ךיז ןוֿפ טגָאיעג םיא קערוי טָאה ",רענייּב יד ןכערּבנָא ריד ךיא לעװ יוא;

 ,ךיד גָאלש ךיא , .טקורעגוצ ךיז ַאלעה טָאה ?,רענייּב יד ןָא רימ ךערב;

 *,קירוצ גָאלש

 ןוא ןעקנורטעגנָא טָאה קערוי .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז םיטַאּבעלַאּב יד

 ןוא ַאלעה .םעדיוּב ןֿפױא ןכרָאש ַא סעּפע טרעהעג טָאה רע .וק יד ןקלָאמעג

 רעד וצ ץַאלעה ןקיש טריּבורּפ טָאה רע .ןטָארטעגּפָא טשינ ןענעז קעטיָאװ

 ,ןקערוי ןבענ ןּבילּבעג ןוא ןקעטיָאװ טקישעג טָאה ַאלעה .ןַײרַא ךיק ןיא ,ּפמולּפ

 רעד ַײּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה ַאלעה .ףַאשקלעמ רעד טימ טלמוטעג טָאה קערוי

 7? טסרעה וד ,טונימ ַא טרַאװ; .טנַאה

 "!ןקלעמ טשינ ךימ וטסזָאל סָאװ;

 7? טשיג טסרעה וד;

 *,טשינרָאג רעה'כ;

 ".םעדיוּב ןֿפױא זַײמ ָאד רעדיוו ןענעז'ס;

 ,םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא ןוא רעדניק יד ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ םיוק זיא קערוי

 "?ןעשעג זיא סָאװ; .ןייוועג ןוויסלּוװנָאק ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה עלהנח

 רעטַײװ ןוא רעטרעוו ייווצ טכַארבעגסױרַא םיוק עלהנח טָאה *,טסייוו וד,

 ,טעשעהעג

 ",ןטנוא טרעה'מ .ףיוא רעה;

 סָאד ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ טָאה יז .ןּפיל יד ןסיּבעג טָאה עלהנח

 ןצכולש סָאד .רָאה עריא טעלגעג ,ךיז וצ טעילוטעגוצ יז טָאה קערוי .ןצכולש

 ןקינַײּפ יז; .טקוצעג ץלַא ךָאנ טָאה לֿפוג רַאד ןיילק ריא .טליטשעגנַײא ךיז טָאה

 עריא ןוֿפ ןַאטעג םָארטש ַא רעדיוװ ןּבָאה ןרערט ןוא ,טגָאזעג עלהנח טָאה *,ךיד

 ,ןגיוא

 "? וטסדער סָאװ;
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 רימָאל .ךיד ןקינַײּפ ייז .ךיד ןגָאלש ,ךיד ןּפַײנק ייז .טרעהעג ץלַא ּבָאה'כ;

 ".ןענַאדנוֿפ ןֿפױלטנַא

 ,עקַאט םיא טּפַײנק ַאלעה יד זַא לױעטסעוװש ןַײז ןגָאז טלָאװעג טָאה קערוי

 טָאה ןרעלקרעד וצ סָאד יװ טסּוװעג טשינ טָאה רע .טשינ םיא טקינַײּפ רעּבָא

 ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעוו'ס, .טסיירטעג ןוא ךיז וצ טעילוטעג רָאנ יז רע

 ".ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעוו'ס ,עלהנח

 טסייוו סָאּבעלַאּב רעד, :עטסָאּבעלַאּב יד טגערֿפעג קערוי טָאה טנװָא םעד

 *? םעדיוּב ןֿפױא טשינ רעמ זיא סקיּב יד זַא

 7? קסע ןַײד סע זיא סָאװ;

 ןסָאשעגסױא ,עטַאכ ַא ןדנוצעגרעטנוא סעּבַאװש יד ןּבָאה ווָאֿפעזי ןיא

 -רעד סע טָאה לגניי ַא .רעוועג ןענוֿפעג ןּבָאה ייז לַײװ דניזעגזיוה עצנַאג סָאד

 ",עקנָאל רעד ףיוא טלייצ

 יד ּוװ רע טסייו קנערק ַא .גָאט ןלעה ןטימ ןיא טסיש רוּכיש רעד ןוא

 ",זיא סקיּב

 ,רעטייל םעד ןטלַאהַאּב ןוא טכַאמרַאֿפ םעדיוּב םעד ןטלַאה רעטַײװ ל'כיא

 *,ןטרָאד ךָאנ טגיל סקיּב יד זַא ןעניימ לָאז סָאּבעלַאּב רעד

 "!ןוז רעשיטניה וד ,רזממ רעגולק ַא טסיּב;
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 ןעוועג לָאמעלַא זיא קיטנוז .גָאטרַאֿפ קיטנָאמ רעמערַאװ ַא ןעוועג זיא'ס

 עטוג טימ לטעלפ ַא טכַארּבעג ןטכענ טָאה סָאּבעלַאּב רעד .טעז רעד וצ ןסע

 -עילַאטיא םעד ףיוא טנַאסעד ַא טצעזעגסיױרַא ןטכענ ןּבָאה עטרלילַא יד .סעַײנ

 ֿברעמ ןיא טנָארֿפ ַא ןענעֿפע ךיוא ךיז טעוו ֿבורקּב .עירעלַאטנַאּפ לזדניא ןשינ

 ",ןרעיוד טשינ גנַאל טציא ןיוש ןָאק'ס, .ןקידנע ךיז טעו המחלמ עטסיוו יד ןוא

 טע'ס זַא .ףוס ןזיּב ןטלַאהסיױא ָאד ןיוש ן'רימ, .ןעלהנח טסיירטעג קערוי טָאה

 ,ךַײט םוצ רָאג רשֿפא .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןעמענסױרַא ךיד ךעלע' סייה רָאג ןרעוו

 ?,שטנעמ רעַײנ ַא ןַײז טסעוו ,ןשירֿפּפָא ךיד טעװו רעסַאװ סָאד ,ןדָאּבּפָא ךיז טסעוו

 עטַאמש עטכַײֿפ ַא גָאט ןדעי קערוי טגנערּב ןרָאװעג םערַאװ זיא סע טניז

 -רעהַא ןענעז ייז ןעוו דלַאּב ןָאט טֿפרַאדַאּב סָאד טָאה רע .ןעלהנח ןשַאװּוצמורַא

 ןוא טּבױלק עמ .םערעװ טימ לוֿפ םישוּבלמ עריא עלַא ןענעז טציא .ןעמוקעג

 ןסיּבעצ זיא עלהנח ,ןּבַײלקּפָא ייז ןָאק'מ יו רעלענש ךיז ןרעמ ייז ,טּבױלק עמ

 סקערוי ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןיא ךיוא טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןּבָאה ייז .ףוג ןצנַאג ןרעּביא

 ךיז לָאז רע רָאנ ליוו יז ,ךיז טצַארק רע זַא ןיוש טעז עטסָאּבעלַאּב יד .םישובלמ
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 טעװ סָאװ רעּבָא .ןעוועג טוג יאדוװַא טלָאװ סע ,רעסַאוװ סייה טימ ךיק ןיא ןשַאװ

 ןעזרעד םיא ןוא ךיק ןיא ןַײרַא ןלעו קעטיָאװ רעדָא סָאּבעלַאּב רעד זַא ןַײז

 ,ןֿפָאלש ףרָאד ןיא עלַא ןעוו ןגָאטרַאֿפ יד ןיא ךַײט ןיא ךיז טדָאּב רע ?טעקַאנ

 םישוּבלמ יד ןּפַאכ וצ ןזיוװַאּב םיוק טָאה רע .ןעמוקעגנָא ץעמע זיא קיטנוז ןטצעל

 ,םיוּב ַא רעטניה ןטלַאהַאּב ךיז ןוא

 ןוא לדָאנ ַא טעֿבנגעג טָאה קערוי ,ןלַאֿפעצ ךיז ןענעז םישובלמ סעלהנח

 יה טּפעלשעג טָאה עלהנה .לדיילק ןסילשעצ ריא טיינעגנעמַאזוצ ןוא םעדָאֿפ

 טָאה קערוי .ןעלסָאי רַאֿפ טמעשעג ךיז טָאה יז ,לֿפוג טעקַאנ ריא ןקעדרַאֿפ וצ

 ,ןָאטעג פוטש ַא ןרעגמוא םיא טָאה עלהנח .לדָאנ יד ןעמעדעֿפנַײא טריּבורּפ דָארג

 ,רעגניֿפ ענַײז ןשיווצ ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא לדָאנ יד

 ,לוק ןֿפױא ןגירשעגסיוא קערוי טָאה *!טרָא ןוֿפ טשינ ךיז ריר !ץיז;

 ".ןרעה טע'מ ...ש ...ש;

 "ליה ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא לדָאנ יד ,טשינ ךיז ריר

 ".לדָאנ רעדנַא ןַא ןעגנערב וטסעוו;

 *.לדָאנ יד ןעניֿפעג זומ'כ .לדיימ שירַאנ ,גַײװש ,

 טשינ לָאמנייק יז טָאה לסָאי .לקסיּפ קירעיורט ַא ןגױצרַאֿפ טָאה עלהנח

 -ַאזוצ לדָאנ יד ןעגנילשנַײא טעוו וק יד זַא; .ריא ףיוא ןגירשעג טשינ ,טלדיזעג

 הטרח דלַאּב ןוא טגָאזעג קערוי טָאה *,קילגמוא ןַא ןַײז טעו ייה םעד טימ ןעמ

 .ןקערשנָא יז ךיוא רע ףרַאד סָאװ .טַאהעג

 רע .ןסעזעג זיא רע ּוװ טרָא םעד םורַא ייה סָאד טּפַאטעגסױא טָאה קערוי

 ,לדָאנ יד ןענוֿפעג טשינ טָאה

 ןכיצ ַא ןבעגעג טָאה קערוי .ןקעוו ןעמונעג ךיז ןּבָאה םיטַאּבעלַאּב יד

 וצ ןײגּפָארַא טזומעג טציא טָאה רע .טרָא ןוֿפ ןריר טשינ ךיז לָאז יז ןעלהנח

 .וק רעד

 רע זיא עקנָאל רעד וצ וק יד ןּבירטעגסױרַא טָאה קערוי רעדייא ךָאנ

 יז טעוװ לדָאנ יד ןעגנילשנַײא טעװ וק יד זַא .ןכוז םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא רעדיוו

 טשינ ַָאד רעמ םיא ןעמ טעװ ןַײז דשוח טשינרָאג ןלעװ ייז בוא וליֿפַא ,ןרגּפ

 גונעג ןּבָאה טשינ ןלעוו ייז ,ןָאט וצ סָאװ םיא רַאֿפ ןּבָאה טשינ ןלעװ ייז .ןטלַאה

 ןלעװ ןוא שיײלֿפ ףיוא וק יד ןדַײנשעצ ןלעװ ייז ּביוא ,ןילַא ךיז רַאֿפ ןסע וצ

 וק יד .ןענעגרהרעד םיא סָאּבעלַאּב רעד טעװ דלוש ןַײז זיא'ס זַא ןעניֿפעגסױא

 .ןּבעל ץנַאג רעייז זיא

 ,םעדיוּב ןֿפױא עלעייה סעדעי טּפַאטעגסיױא טָאה קערוי .ַײּברַאֿפ ןענעז געט

 ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא וק רעד טקוקעג טָאה רע .ןענוֿפעג טשינ לדָאנ יד טָאה רע

 רעד וצ טעשטּפעשעג רע טָאה ",עקניצרַאװש ,עצרַאװש; .טסע יז יצ ןטיהעג

 ןיא ןַײז סע לָאז ךָאטש ַא רעמָאט .סיוא ַײּפש ,סעּפע רעמָאט .ךעלעמַאּפ סע, ,וק

 ".לדָאנ יד ּפָארַא טשינ גנילש .גנוצ רעד ןיא ,ּפיל רעד
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 סעקינטעל

 ןּבָאה םיטַאּבעלַאּב יד .ןַײרַא ףרָאד ןיא ןעמוק ןּביױהעגנָא ןּבָאה ?סעקינטעל;

 סָאד ,עשרַאװ ןופ ַאקסּבמעשזטסַאי םַאדַאמ ַא וצ לּביטש עניילק סָאד ןעגנודרַאֿפ

 ריא טימ ןעמוקעג זיא יז .טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ריציֿפָא ןשיליוּפ ַא ןוֿפ בַײװ

 ריא זַא .ןטימעסיטנַא עלַא ןענעז ןריציֿפָא עשיליוּפ יד ,קעשונַאי לגנוי קירָאי-ןעצ

 גורהלו דימשהל ןַײז ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ יד זומ *ןעלּפ , ןשיסור ןיא זיא ןַאמ

 ןקינַײּפ ןטסינומָאק עשידִיי יד זַא עצעה עדליוו ַא ןריֿפ ןשטַײד יד .דִיי ןדעי ףיוא

 ךיז טוט סעּפע זַא ןַײז דשוח טשינ רָאנ לָאז יז .ןריציֿפָא עשיליוּפ יד ןעליוק ןוא

 .רענייּב יד ןכַײלגסױא לָאמַא ןענָאק ךיז עלהנח טציא טעװ יװ .םעדיוּב ןֿפױא

 ןעוו .ןַײז עקשטינטעל יד טעװ ּבוטש ןיא ןַײז טשינ ןלעװ םיטַאּבעלַאּב יד ןעוו

 ןעמוקוצרעּביא ןּבעלרעד ןעמ טעװ .ןַײז םיטַאּבעלַאּב יד ןלעװ קעװַא טעוװ יז

 ? רעמוז םעד

 רַאֿפ ןעגנַאגעג לָאמַא זיא רע .ןקערוי וצ טוג ןעוועג זיא עקשטינטעל יד

 טָאה יז .ץלָאה לסיּבַא ריא רַאֿפ טקַאהעגנָא .ןֿפױק סעּפע ןַײרַא בלעוועג ןיא ריא

 םיא לָאמַא .ןשרַאק ןֿפױה ַא ,רעטוּפ טימ טרימשעגנָא טיורּב סַײװ ןבעגעג םיא

 .טרָאװ טוג ַא םיא רַאֿפ טַאהעג לָאמעלַא טָאה יז .טשרּוװ קיטש ַא ןּבעגעג וליֿפַא

 טסּוװעג טלָאװ לזענ םענעסיררַאֿפ םעד טימ ַאקסּצמעשזטסַאי ינַאּפ יד ביוא ,יוא

 ןרָאװעג טלָאװ םינּפ זָאר ריא .ֿבר רעװעשרַאװ ןוֿפ לקינייא ןַא ,דַיי ַא זיא רע זַא

 .האנׂש ןוֿפ ןירג

 םַײב ןעװעג ןיוש ןענעז ךעלקינייא ערעדנַא עלַא .הכונח ןעוועג זיא'ס

 טימ ןּפַאכמורַא ךיז ןֿפָאלעגוצ ןענעז עלַא .ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו ישעדייז

 ַאנענ רעטסטלע רעד טימ ךיז טײרֿפעגּפָא *,ןסקַאװעגסױא ערה-ןיע ןייק, .ןַאנעג

 ןוא רָאה עדנָאלּב טַאהעג טָאה ַאנענ .ןעלהנח טימ ןעקצַאצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה

 עסיורג ןוא רָאה עצרַאװש -- עלהנח ,וילעמַאמ יד ןוא רע יװ ןגיוא עיולב

 .ןַאנעג ןגעוו טגָאזעג ןעמ טָאה *,ןיסעצנירּפ ַא; .וילעטַאט רעד יװ ןגיוא עניורב

 טשינרָאג ןעמ טָאה םיא ןגעוו .ןעלהנח ןגעוו טגָאזעג ןעמ טָאה *,ןח רעשידַיי;

 טלּפוטשעג טיור ןַײז רַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג ךיז טָאה ילעמַאמ יד .טגָאזעג

 ".ּפָאק ןטוג ַא טָאה לסָאי; :טנָאזעג יז טָאה ,םינּפ

 םעד ןיא סַאג ַאלימ זיא'ס .זיוה סישעדייז םעד טשינ רעמ ןיוש זיא'ס

 רענעי ףיוא ייז ןעלגומשסױרַא ןגעוו טדער וילעמַאמ יד .ָאטעג ןטרענעלקרַאֿפ

 ? עלהנח רעּבָא .םינּפ ןדלָאג ַא טָאה רע ,ָאי ןעלסָאי; :טגָאז עשטניּפ .רעיומ טַײז

 *.םינּפ ךעלקערש ַא טָאה יז
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 רַאֿפ ןטיה ךיז ףרַאד עמ, ,הדומ וילעמַאמ יד זיא ",םינּפ ךעלקערש ַא,

 *,עקשטינטעל רעד

 קליווא .ישעמַאמ רעד וצ רע טגָאז *,טנוה םעד ריא ףיוא ןציירנָא לע'כ,

 ",םיא סייה ךיא סָאװ ץלַא טוט

 -- =- =- טרעוו סע ,ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ רעד ףיוא ךיז טליבעצ טנוה רעד

 -לַאטש יד ןַײא טכערּב ץעמע .טליּב טנוה רעד .ןגיוא יד ףיוא טסַײר קערוי

 ןוא טרעהעג סעּפע טָאה ַאקסּבמעשזטסַאי יד ?ריט יד ןכערּב ןָאק רעװ .ריט

 ? טרסמעג

 עקידנּפַאלק יד ןשיװצ ןוֿפ טָאה קערוי .טקעוועגרעּביא ךיוא ךיז טָאה עלהנח

 ."ששש; גנַאלק םעד רָאנ ןגירקסיורַא טנָאקעג ןייצ

 יאדװַא זיא זיוה עצנַאג סָאד ?לרעטצנעֿפ-םעדיוּב ןכרוד ןעגנירּפשסױרַא

 !טלגנירעגמורַא

 טָאה קערוי ? ריט יד ןכערּב ייז סָאװ ןסָאלשרַאֿפ ןעד זיא ריט-לַאטש יד

 וק יד :ןעזרעד ןוא ערַאּפש ַא רָאנ טנֿפעעג .עּפַאלק יד ןּביוהעגרעטנוא ליטש

 ,קינייװניא ןוֿפ ריט יד ןכערּבֿפױא לי יז .ריט רעד ןיא רענרעה יד טימ טצעז

 ךיז טָאה רע .ןגיוא סקערוי ןָאטעג שַאװ ַא ןּבָאה רעטכַײלרעד ןוֿפ ןרערט

 ",ןק יד זיא'ס .טשינרָאג זיא'ס; .ןעלהנח וצ טרַאשעגוצ

 ,לדָאנ יד ןעגנולשעגּפָארַא טָאה יז ,לדָאנ יד יאדװַא זיא'ס ? טשינרָאג זיא'ס

 ? ןָאט טציא רע לָאז סָאװ .יז טעקירּב ,טכעטש סע

 ךָאנרעד .דלַאװ ןיא ץעגרע ןטלַאהַאּב יז ןוא ןעלהנח ןענעֿבנגסױרַא םדוק

 ןיוש ןעמ ןָאק טציא ,ןיינ .ןָאט סעּפע ךָאנ ןעמ ןָאק רשֿפא .עטסָאּבעלַאּב רעד ןגָאז

 ,לדָאנ יד ןרױלרַאֿפ טָאה רע ןעוו דלַאּב ןגָאז טֿפרַאדַאּב טָאה רע .ןָאט טשינרָאג

 טציא .וק יד ןרױלרַאֿפ טשינ רעּבָא ,ייה עצנַאג סָאד ןֿפרָאװעגסױרַא טלָאװ עמ

 /  ןלַאֿפרַאֿפ ץלַא זיא

 לָאז סע טרַאװעג ןוא ןסעזעג זיא קערוי .ןֿפָאלשעגנַײא קירוצ זיא עלהנח

 .טסוװעג טשינ רע טָאה ןגָאט טעװ סע ןעוו ןָאט טעװ רע סָאװ .ןגָאט ןּבױהנָא

 יד טימ ןעשעג זיא סָאװ .ןײגוצּפָארַא הנּכס ַא זיא'ס זַא דליוו ױזַא זיא וק יד

 ?ךיז טוט סע סָאװ טשינרָאג ייז ןרעה ? םיטַאּבעלַאּב

 לּביטש םעניילק םעד ןוֿפ רָאנ ,ליטש ןעוועג זיא זיוה סמיטַאּבעלַאּב יד ןיא

 ,עסעווַאז ַא ןוֿפ ץירק ַא .טירט עליטש טרעהעג ךיז ןּבָאה עקשטינטעל רעד ןוֿפ

 ,ריט ַא טנֿפעעג טָאה עקשטינטעל יד

 "?ןעשעג זיא סָאװ ,סָאבעלַאּב ,ושזַאדָאּפסָאג;

 ןגרָאמ יז לעװ ךיא .'ךיז טֿפױל' וק יד .ינַאּפ ןעשָארּפ ,טשינרָאג זיא'ס;

 *,קיּב םוצ ןריֿפ
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 רע .ףרָאד ַא ןיא גנוניווו-רעמוז ףיוא ןַײז רעמוז ןדעי ךָאד טגעלֿפ קערוי

 טריֿפעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד .ןָאט סנױזַא ךיז לָאז סע ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה

 ,טרָאּפעג ךיז ןּבָאה ןגילֿפ .סעקוס ךָאנ טגָאיעג ךיז ןּבָאה טניה .קיּב םוצ וק יד

 ןוא רעדלעֿפ יד ןוֿפ רעירֿפ לָאמנייק טָאה'ס .ןשטנעמ יד ,תומהּב יד ,תוֿפוע יד

 ,ךלימ רענעקלָאמעג שירֿפ ןוֿפ חיר אזא טימ טערַאּפעג טשינ סעטרעיוּפ יד ןוֿפ

 טשַאו עטסָאּבעלַאּב יד יװ ערַאּפש ַא ךרוד סױרַא טקוק ןוא גָאטרַאֿפ טייטש רע

 --- ןעמיוק ןוֿפ לגיצ ַא ןיא טצַארק עלהנח .,ּפמולּפ רעד יב עטעקַאניּבלַאה ַא ךיז

 יד זיּב ערַאּפש רעד ןוֿפ ּפָא טשינ טערט רע רעּבָא ,ןעמוקוצ לָאז רע ןמיס ַא

 ,בוטש ןיא ןַײרַא טייג עטסָאּבעלַאּב

 עטּפָאכ רעצנַאג ַא טימ טריֿפעגנָא עקנָאל רעד ףיוא ַאלעה טָאה גָאט םעד

 ַײב םיא ןסירעג ,סעקשיש םיא ףיוא ןֿפרָאװעג .תורצ ןָאטוצנָא םיא ךעלסקיש

 -עלַא ,דלעֿפנרָאק םוצ ןֿפָאלטנַא ייז ןענעז טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע זַא .רָאה יד

 ַאלעה טָאה *?טרגּפעג יװ ןּבילּבעג ןייטש וטסיּב סָאװ; .דלעֿפנרָאק םוצ לָאמ

 *,ךימ ּפַאכ; ,טגערֿפעג

 ",טַײז ַא ןקַאהרעטנוא ריד לעיכ,

 ",ךימ ּפַאכ ןוא ןרָאק ןיא ןַײרַא םוק .ךימ ּפַאכ;

 .וק רעד וצ ןייגקירוצ ןעמונעג טָאה קערוי

 ",ןזייוו ריד ךיא לעװ ןַײרַא ןרָאק ןיא םוק,

 ןרָאק סָאד .ןרָאק ןיא טרַאװעג עלַא ןּבָאה ייז .טיירדעגסיוא ךיז טָאה קערוי

 ענעביוהעגרעטנוא טַאהעג עלַא ןּבָאה ייז זַא ןרעווש ןָאק רע .טלעטשרַאֿפ יז טָאה

 םעד ןיא רָאי-ַײה ָאד ךיז טוט סָאװ ,טמַאלֿפעג םיא טָאה םינּפ סָאד .ךעלדיילק

 ? ףרָאד

 טדערעגנָא טָאה יז .תורצ ןָאטנָא םיא טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ַאלעה יד

 ןעגנַאגעגוצ טכַאנַײּב זיא קערוי .ּפוז סקערוי ןיא ןעַײּפשנַײרַא לָאז רע ןקעטיָאװ

 -מורַא רעדָא ,הָאוצ טימ טרימשַאּב ןעוועג לגיר רעד זיא ריט-לַאטש יד ןענעֿפע

 סייוו'כ, .ןייּב ןוא ןייטש טנקיילעג טָאה ַאלעה .טָארד רעקיכעטש טימ ןטכַאלֿפעג

 .טנרָאװעג יז רע טָאה ?,לקירטש סָאד רעּביא טשינ יצ .ןָאטעג סע טסָאה וד זַא

 7? ָאי זַא ןוא,

 רעגניֿפ ענַײז .ןעלסיירט ןעמונעג יז ןוא טנעה יד ַײּב טּפַאכעגנָא יז טָאה רע

 ןעוועג יז זיא רעהַא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו .סמערָא עלוֿפ ןיא ןעקנוזעג ןענעז

 יו םעזוּב ןכיוה ַאזַא ןּבָאה יאדװַא טעװ יז --- טציא .לדיימ קידרענייּב רַאד ַא

 .עמַאמ ריא

 קישטיווק ַאזַא טימ טכַאלעג טָאה יז .םיא ןוֿפ ןסירעג טשינ ךיז טָאה ַאלעה

 ַאלעה .ןרָאק ןיא ןדניװשרַאֿפ דיומ ַא ןוא גנוי ַא ןעו טרעה רע יו רעטכעלעג

 ץעגרע יאדוװַא טָאה יז סָאװ טיורּב סַײװ קיטש ַא טכַארּבעג רעטעּפש םיא טָאה

 ,טעֿבנגעגוצ
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 רע ,םיא וצ טוג ןַײז טעוו יז ? ץַאלעה וצ טוג ןַײז לָאז רע יאדּכ זיא רשֿפא

 ,ןֿפלעה םיא טעװ יז ןוא ריא רַאֿפ ןעױרטרַאֿפ ךיז טעוו

 תוֿבשחמ עכלעזַא זַא ףרָאד םעד ןיא םיא וצ ןעשעג זיא סָאװ ! ןיינ ,ןיינ ,ןיינ

 ?ןַיירַא ּפָאק ןיא םיא ןעמוק

 אז

 קעשונַאי

 יה טעשטשעיּפרַאֿפ ,דניק ליטש ַא ןעוועג זיא יקסּבמעשזטסַאי קעשונַאי

 רע זַא .ךיז ןבענ ןטלַאהעג םיא עמַאמ יד טָאה געט עטשרע יד ןיא .רעטומ רעד

 :ןֿפור ןעמונעג דלַאּב רעטומ יד טָאה ,עטַאכ רעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיז טָאה

 ריא טשינ יאדװַא טסַאּפ ּבַײװ סריציֿפָא םעד, 7? וטסיּב ּוװ ,וקשונַאי ,קעשונַאי;

 טגָאזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,רעדניק עשיֿפרָאד טימ ןרֿבח ךיז לָאז קעשונַאי

 ַאלעה .,עקנָאל רעד וצ ןקעשונַאי ןּפעלשטימ טלָאװעג רָאנ טָאה סָאװ ןַאלעה וצ

 רעדניק יד טימ שימייה ןרָאװעג זיא קעשונַאי ,ןטָארטעגּפָא טשינ רעּבָא טָאה

 ןוֿפ טקזוחעג ןּבָאה רעדניק יד .ייז טימ ןליּפש ךיז ןֿפָאלעגסױרַא ןײלַא ןיוש ןוא

 ןרימשוצסיוא טשינ ,ךיז טיה רע .עטָאלּב לסיּבַא רַאֿפ ארומ טָאה רע סָאװ םיא

 ,המימח עטסערג יד ןַײז ןָאק'ס .רעסַאװ ןרַאֿפ ארומ ךיוא טָאה רע .םישוּבלמ ענַײז

 ,ךַײט ןיא ןדָאּב ךיז ייז טימ ןייג טשינ לָאמנייק רע ליוו

 טליּפשעג ךיז ןּבָאה רעדניק יד .גָאט-טסוגיױא ןסייה ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא ןוא םישוּבלמ יד ןֿפרָאװעגּפָארַא ךָאנרעד ,ךַײט ןּבענ

 ,גערּב ןֿפױא ןּבילּבעג זיא קעשונַאי

 ,ןֿפורעג םיא דניק ַא טָאה *,רעסַאװ ןיא טוג זיא'ס ,םוק,

 ".ןעמיווש טשינ ןָאק'כ

 *,ףיט טשינ זיא'ס,

 ".רעסַאװ ןיא ןייג טשינ לָאז'כ טגָאזעג טָאה ישעמַאמ יד,

 ".טשינ טעז ישעמַאמ יד;

 *.טשינ ליוו'כ,

 יװ ַײס ןיוש טסיּב ,םוק; .םיא ףיוא ןצירּפש ןעמונעג ןּבָאה רעדניק יד

 *,סַאנ ןצנַאגניא

 :ןַאטעג ףור ַא טָאה ,ךַײט ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה סָאװ רענעסקַאװרעד ַא

 ",ןָאטוצסיױא ךיז ארומ טָאה ןוא דישז ַא רָאג רע זיא רשֿפא,

 עטַאט ןַײז זַא טסּוװעג ןּבָאה רעדניק יד .ןײגקעװַא ןעמונעג טָאה קעשונַאי

 ןלעֿפעג ייז זיא המכח יד רעּבָא ,דָיי ןייק טשינ ןוא ריציֿפָא רעשיליוּפ ַא זיא

 ",ךִיי ןייק טשינ טסיּב וד וָא זַיײוװק ,ןרָאװעג
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 עד ליוו

 ןוא טגָאיעגרעּביא םיא ןבָאה רעדניק יד ,ןֿפױל ןעמונעג טָאה קעשונַאי

 ,םישוּבלמ יד םיא ןוֿפ ןסירעגּפָארַא

 "! ביל רימ זיא טָאג יו ,קעדישז ַא;

 .ןעוועג םיּכטמ עלַא ןּבָאה 7! דישז ַא ,דישז ַא;

 ףיוא ןסעזעג ןענעז ייז .סיֿפ יד טימ טעגירדעג ,ןסירעג ךיז טָאה קעשונַאי

 ןּבָאה רעדניק .ןקוק ןעמוקעגוצ ןענעז ענעסקַאװרעד .ןטלַאהעגוצ םיא ןוא םיא

 ץעמע .רעטכעלעג טימ טכליהעגּפָא טָאה דלַאװ רעד .ןכייצידיי םַיּפ טּפוצעג םיא

 ,טנַאיצילָאּפ ןשיֿפרָאד םעד ,קַאּפושטש ןַאּפ םעד ןעגנערּב ןֿפָאלעג זיא

 -קיטימכָאנ ַא ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןעוועג דָארג זיא ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ יד

 םעד טרעהעג טָאה יז .ריט ריא ןיא טּפַאלקעגנָא קיטסַאה טָאה עמ ןעוו ףָאלש

 קעשונַאי .טייקטסַײרד רעטכַאמעג ַא טימ ריט יד טנֿפעעג ןוא ןסיורד ןיא למוט

 -ענּפָא ןכייצ-דִיי ןַײז .רעטעקַאנ-ּבלַאה ַא טנַאיצילָאּפ ןוֿפ סיֿפ יד ַײּב ןגעלעג זיא

 ,טקעד

 ןעמונעג ןוא ןָאטעג ףיוא ץעז ַא ךיז רע טָאה ןעזרעד יז טָאה קעשונַאי ןעוו

 ישעטַאט ןַײמ ַײב דלָאג סָאד ןעמונעגוצ טסָאה !עטֿבנג וד; :ריא וצ ןעַיײרש

 "! טרסמעג ךימ טסָאה וד סייוו'כ .טרסמעג ךימ וטסָאה טציא .ןטלַאהַאּב וצ ךימ

 סָאװק :טסוהעגּפָא טָאה טנַאיצילַאּפ רעד .ייז םורַא ןרָאװעג ליטש זיא סע

 3 ךישז ,ןעמַאמ ןַײד ףיוא וטסיירש

 "ו גנַאלש עשיליופ ַא זיא יז .עמַאמ ןַײמ טשינ זיא יז,

 ,רעטומ יד טגערֿפעג טנַאיצילַָאּפ רעד טָאה *1 דניק ןַײד זיא קעדישז רעד;

 .טרָאװ ַא ןעגנערּבסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ יד

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,ןעלּפ ןיא ןַאטיּפַאק ןשילױּפ ַא ןוֿפ בַײװ סָאד זיא יז,

 א טנַארּבעגסױרַא ןוא לפיטש םעניילק ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא .טשימעגנַײרַא ךיז

 .ןַאטיּפַאק ןשילוּפ ןטימ ַאקסּבמעשזטסַאי רעד ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ

 ,טרעדָאֿפעג טנַאיצילַאּפ רעד טָאה 7 ןטנעמוקָאד ס'ינַאּפ רעד;

 זיא עטסָאּבעלַאב יד .טרענײטשרַאֿפ יװ ןענַאטשעג זיא ַאקסּבמעשזטסַאי יד

 סיַאקסּבמעשזטסַאי רעד טכַארּבעג ןוא לּביטש םעניילק םעד ןיא ןַײרַא רעדיוו

 ,ןטנעמוקָאד טימ לטַײב

 -סיוא רַאֿפ ,שטַיײד ןייק טשינ ,ךימ ןֿפורעג טָאה'מ סָאװ לזמ טָאה ינַאּפ יד;

 *ףָארטש-טיוט טמוק ןדִיי ןטלַאהַאּב

 קעװַא זיא ףַאלעגנָא רעד .ךיז ךָאנ דניק סָאד טּפעלשעג טָאה טנַאיצילָאּפ רעד

 ,טרעוילגרַאֿפ יו ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ יד .םיא ךָאנ

 ךָאנ ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ַאקטּבמעשזטסַאי יד .סָאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 רעד ַײב ןעמונעגנָא יז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז ץלַא

 ,בוטש ןיא טריֿפעגנַײרַא ןוא טנַאה

 -עלעג ןֿפױא טעקשושעג ךיז גנַאל ןּבָאה עטסָאּבעלַאּב יד ןוא סָאּבעלַאּב רעד
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רע .ןכרָאנש רעייז טרעהעג טָאה קערוי ןעוו ןגָאט ןעמונעג ןיוש טָאה'ס .רעג

 טשינ זיא ריט יד .לביטש םעניילק םעד ןוֿפ ריט רעד וצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה

 ",ןגָאז סעּפע ינַאּפ רעד ףרַאד'כ .קערוי ךיא ןיּב סָאד, .ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג

 זיא קערוי .ןגיוושעג ןוא טעּב ריא ףיוא ןסעזעג זיא ַאקסּבמעשזטסַאי יד

 ,עשיליוּפ ַא זיא ינַאּפ יד זַא ןּביילג ףרָאד ןיא עלַא טשינ, .רעטנענ ןעגנַאגעגוצ

 "ןרסמ ןָאק ץעמע .עקנָאל רעד ףיוא טרעהעג ּבָאה'כ

 "? סָאד רימ וטסגָאז סָאװרַאֿפ,

 סינַאּפ רעד רָאנ ליוו ךיא ,ןּבָאה ארומ טשינ רימ רַאֿפ ףרַאד ינַאּפ יד;

 ",סטוג

 .ןגיוושעג טָאה ַאקסנמעשזטסַאי יד

 ליוו'כ ,רימ וצ ךיוא ןעשעג טנָאקעג טָאה ןקעשונַאי וצ ןעשעג זיא'ס סָאװ;

 "ינָאּפ רעד וצ ןעשעג לָאז'ס טשינ

 * וד;

 .שידָיי ףיוא טגָאזעג קערוי טָאה *,,ךמע' ןיּב ךיא ,ָאי

 "ףוס ַא ןעמענ ןיוש סע לָאז ,רימ ךָאנ ןעמוק ןיוש ייז ןלָאז,

 טענַאדנוֿפ קעװַא זומ ינַאּפ יד .ןטרַאװ ןוא ָאד ןציז טשינ רָאט ינַאּפ יד,

 "גָאט טרעוו'ס רעדייא ךָאנ

 ּבָאה'כ ,ןֿפױל וצ חוּכ ןייק טשינ ןיוש ּבָאה'כ .ןייג וצ ןיהווװ טשינ ּבָאה'כ;

 *.ךעמעוו רַאֿפ טשינ ןיוש

 טשינ טלָאװ רע יו טגָאזעג קערוי טָאה ?,טכַארטעגרעּביא ץלַא ּבָאה'כ,

 ,עיצַאטס רעגיה רעד ףיוא ןזַײװַאּב טשינ ךיז רָאט ינַאּפ יד; .דייר עריא טרעהעג

 רעּבירַא טעװ ינַאּפ יד .קירּב רעד וצ זיּב דלַאװ ןכרוד ןריֿפ ינַאּפ יד לעװ ךיא

 טשינ ןלַײא ךיז זומ ינַאּפ יד .וָאֿפעזװי ןיא עיצַאטס רעד וצ ןייגוצ ןוא קירּב יד

 *.עקיילָאק עטשרע יד ןקיטעּפשרַאֿפ וצ

 רעּביא ןענַאטשעג זיא סָאװ לגנַיי םוצ ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טָאה ױרֿפ יד

 ןוֿפ ּפָארַא זיא יז .רענעסקַאװרעד רעד רע ןוא דניק סָאד ןעוועג טלָאװ יז יו ריא

 ןַײרַא לשיוק ַא ןיא ןכַאז רָאּפ ַא ןגײלֿפױנוצ ןעמונעג ןוא טעּב

 "עג טָאה רע .קירּב רעד וצ ַאקסּבמעשזטסַאי ױרֿפ יד טריֿפעג טָאה קערוי

 טָאה רע .דניק ריא ןגעוו ןדער וצ ריא טימ טציא טכער טשינ זיא סע טסּוװ

 ןוא ,סליטש ַאזַא ,ךָאנ דניק ַא; :רעטרעװ יד ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ רעּבָא

 -- -- -- טלָאװ ךיא .טנַאיצילַאּפ םעד רַאֿפ טליּפשעגסיױא סע טָאה רע יו --

 "?טכַארטעגוצ סָאד רע טָאה ןעוו .ןּבילג םוצ טשינ ךָאד זיא'ס

 ".טכַארטעגוצ סע ּבָאה ךיא;

 ןעניוטש טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה קערוי

 ןוא בוטש ןוֿפ ןײגסױרַא טזומעג ירֿפרעדניא ןדעי ךיא ּבָאה עשרַאװ ןיא;

 ןדעי ייג'כ זַא לעטשנָא םעד ןכַאמ טזומעג ּבָאה'כ ,טנװָא ןיא טשרע ןעמוקקירוצ
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 עד ליוו

 ףיז געט עצנַאג ּבָאה ךיא ,בוטש ןיא ןעוועג זיא קעשונַאי .טעּברַא רעד וצ גָאט

 ביוא זַא ןקעשונַאי טימ טרוחעגנַײא סע ךיא ּבָאה .ןסַאג יד ןיא טײרדעגמורַא

 רע זַא ןגָאז רע לָאז .ןענעקײלרַאֿפ ךימ רע לָאז רימ טימ ןעשעג סעּפע טעוו'ס

 טסוװועג טשינ ןּבָאה םיֿבורק עגַײז .ריציֿפָא ןשיליוּפ א ןוֿפ דניק סָאד עקַאט זיא

 ּבָאה'כ .ןעיצרעד וצ םיא ןעגנודעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו ַאווודישז ַא ןיּב ךיא זַא

 ""ַאווודישז רימ ףיוא ןעַײרש ןוא ןעּפָאק ךימ לָאז רע טגָאזעגנָא םיא

 7? לגניי ַא ַײּב ןֿפלָאהעג ןעד טלָאװ סָאד;

 ןייא יו רעמ ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ךימ טָאה'ס ,טֿפלעה ,טייקטסַיײרד ,הּפצוח;

 ".טרעקרַאֿפ ןעשעג רָאג טעוו'ס זַא טכירעג ךיז טָאה רעוו .רַאֿפעג

 ןיהוװ, .טלעטשעגּפָא םעצולּפ ךיז טָאה יז .ןגיוושעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז יז

 ,טוג טשינ רעמ ןענעז ןריּפַאּפ 'עטוג' ענַײמ .'הנילמ' ןייק טשינ ּבָאה'כ ? ךיא ייג

 ןלָאז יז טלָאװעג .ייז ףיוא טרַאװעג ּבָאה'כ ? ריד ןוֿפ ןריֿפ ךיז ךיא זָאל סָאװ

 וד .עסיורג יד יו רעקרַאטש טנַײה ןענעז רעדניק -- -- -- ןוא ןעמוק ןיוש

 ןקידתונשקע םעד טימ רימ וצ טקוקעג טָאה רע ?קילּב סקעשונַאי ןעזעג טסָאה

 ךימ טזָאל טנַאיצילָאּפ רעד ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ןטַאט ןַײז ןוֿפ קילּב ןשירעלעֿפַאּב

 ,טײקנלַאֿפעג ןרָאי עגנוי ענַײז עלַא ,קילּב ןַײז ןיא טנַײשעגּפָא ןוחצינ טָאה רעּביא

 == == -- ןוחצינ -- ןטונימ עטצעל יד ןיא ;:טײקטמעשרַאֿפ

 .ןגיוושעג טָאה קערוי

 רימ ריּבורּפ ךיא .תמא טשינ זיא'ס זַא טסייוו וד .קערוי ,תמא טשינ זיא'ס;

 טעקַאנ ןקעשונַאי ןעזרעד ּבָאה'כ -- -- -- ןײגנָא ןענָאק לָאז'כ ,ןדערנַײא סָאד

 סָאװ ןֿפערט ריּבורּפ'כ .טרעהעג טשינרָאג רעמ ןוא ןעזעג טשינרָאג רעמ ןוא

 וצ ןעמוק טֿפרַאדַאּב טשינ טסָאה ...ןדערנַײא רימ ריּבורּפ'כ .ןעשעג זיא'ס

 *,לערוי ,רימ

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ױרֿפ יד .קירּב רעד ןּבענ טלעטשענּפָא ךיז טָאה קערוי

 ,רעטַײװ ןריֿפ ןצ יז טיירג טגערֿפעג קערוי טָאה 71 ןייג וצ ּוװ ןסיוו טעװ ריא,

 עריא ןיא ןקערוי טרעמַאלקעגנַײא םעצולּפ טָאה יז .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יז

 ,טזָאלעגּפָא םעצולּפ ױזַא טקנוּפ םיא טָאה יז .ךיז וצ טקירדעגוצ םיא ןוא סמערָא

 ,קירּב רעד וצ קעװַא ןוא ,ךיז טיירדעגסיוא

 -נַײרַא .ןכָארקעגּפָארַא קירוצ זיא רע .רעטייל ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא קערוי

 ןוֿפ טנעה עלוֿפ ןָאטעג ּפַאכ ַא ןוא לביטש םעניילק םעד ןיא ךיז טכַײלשעג

 ,םישוּבלמ ןוא שעוו סקעשונַאי

 ,ןסָאשעג טָאה עמ .ןּברָאטשעג רעיש ןיּב'כ ?גנַאל ױזַא ןעוועג וטסיּב ּוו;

 "? טרעהעג טסָאה

 וט טציא, .ןעלהנח טרעֿפטנעעג קערוי טָאה *,ןעמ טסיש ,המחלימ זיא'ס;
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 ירֿפרעדניא .םישוּבלמ עטזיױלרַאֿפ יד ןוֿפ רעּביא טשינרָאג זָאל ,ןצנַאגניא ,סיוא ךיז

 ",ךיוא ףייז לקיטש ַא ּבָאה'כ .רעסַאװ ןעגנערּב ךיא לעװ

 "? ןעמונעג ץלַא סָאד וטסָאה ּווו,

 ".סע ּבָאה'כ יּבַא;

 ?,טכַאנַײּב;

 *,ֿבנג ןייק ןרָאװעג טשינ ןיּב'כ .ארומ ןייק טשינ ּבָאה;

2.1 

 קנַארק טרעוו עלהנח

 םַײּב עטָאלּב ןיא ןעקנוזעג זיא ןעמ .רעדלעֿפ יד טקייווװעצ ןּבָאה סנגער יד

 טכָאקעג רעמוז ןצנַאג ַא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .לֿפָאטרַאק עטצעל יד ןּבָארגסיױא

 ךָאנ ןענָאק ייז ןעוו ירֿפ וצ לֿפָאטרַאק יד ןּבָארגסיױא טזָאלעג טשינ .ןּפוז ערעטיש

 ןייק רעּבָא ,סיורג ןסקַאװעגסיוא עקַאט ןענעז לֿפָאטרַאק ענעּבילּבעג יד .ןסקַאוװ

 לָאז ףרָאד עשיֿבנג ,עקידערעילָאכ ,עטסיוו סָאד זַא; .ןּבילּבעג טשינ זיא ךס

 -ירֿפ יד ןיא טָאה יז ןעוו ןטלָאשעג עטסָאבעלַאּב יד טָאה *,ןרעוו ןעקנוזעגנַײא

 םעד טלָאוװכ, .סעקַאשזק ענעסירעגסיוא טימ תורוש עצנַאג ןענוֿפעג סנגרָאמ

 שיֿפ רעד זַא' ַײרש ייג רָאנ ,ןסירעגסױרַא סעיּפילש עשיֿבנג יד ךַאטס ןכיוה

 ןּבָארגעגסיױא טָאה רוּכיש רענעגייא ןַײמ לֿפױו טסייוו רעוװ .יּפָאק ןוֿפ טקניטש

 "ןעקנורטרַאֿפ טָאה ןוא

 ,לֿפָאטרַאק קיניײװ .ןעזעגנַײא קערוי טָאה ,רעטניוו רערעטיּב ַא ןַײז טעוו'ס

 ,ךלימ רעקינייו ץלַא גָאט ןדעי טימ טיג וק יד .טיורק טרעַײזעגנַײא קינייװ

 יד ,עקנָאל רעד ףיוא ןטלעז ןיוש טייג וק יד זַא ָאד םיא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 -סיוא ןיוש רעטעלּב ענעלַאֿפעגּפָארַא יד .ןּבָארגעגסױא ןיוש לֿפָאטרַאק עטצעל

 "רעטנוא ? ןָאט וצ ןּבילּבעג ןעד זיא סָאװ .רעַײש ןיא טלמַאזעגנַײא ןוא טנקירטעג

 ןכָאקּפָא ,וק רעד רַאֿפ עקשטעש לסיּבַא ןדַײנשנָא ,לַאטש ןיא רעטעלּב ןטיירּפש

 עטסָאּבעלַאּב יד ,ָאי .םיא ןָא ןָאט ןעמ ןָאק ץלַא סָאד ? תומהּב יד רַאֿפ ןסע לסיּבַא

 ,חוויר ןעגנערב סע טעװ םורַא רָאי ַא ןיא .ךעלמיריזח עגנוי יד ןוֿפ ייווצ טעװָאכ

 סָאבעלַאּב רעד .ןעַײלק רעמ ,ןלָאש-לֿפָאטרַאק רעמ ןֿפױק ןעמ ףרַאד לַײוװרעד

 ןעגנערּב טעװ וק עַײנ יד זיּב רעּבָא ,וק ַא ךָאנ ףיוא טלעגטנַאה טלָאצעגנַײא טָאה

 וצ ןשָארג טלמַאז עטסָאּבעלַאּב יד .המשנ יד ןייגסיוא לַײװרעד ןָאק המחנ יד

 טע'מ זַא .וק יד ןעגנערּבמײהַא ןוא טשער יד ןלָאצוצ ןעמ ףרַאד רָאיַײנ .ןשָארג

 לָאז עמ .ןרױלרַאֿפ ןייג טלעגטנַאה סָאד טעװ רָאי-ַײנ זיּב טלעג סָאד ןּבָאה טשינ
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 עד ליוו

 ּבוטש ןוֿפ רעטַײװ טעֿבנג סָאּבעלַאּב רעד .ןעשעג ןָאק ָאד סָאװ ןרעוו ןטיהעגּפָא

 ,טרוּכיש ןוא

 ןשַאּפ םַײּב סעקנָאל יד ףיוא וליֿפַא ןוא ,בלעוועג ןשיֿפרָאד ןיא ,בוטש ןיא

 ןייק רעּבָא .ֿברעמ ןֿפױא טנָארֿפ םעַײנ ַא ןגעו טדערעג ןעמ טָאה ,תומהּב יד

 ןייא .רעמָאטישז טָאטש ַא ןגעוו סעּפע טדער עמ .טשינ ךיז טנֿפע טנַארֿפ רעַײנ

 ןּבָאה ןשטַײד יד זַא גָאט ןטייווצ ַא ,טַײרֿפַאּב סע ןּבָאה ןסור יד זַא ןעמ טרעה גָאט

 -נעל ןיא רענַאקירעמַא יד ןוֿפ תונוחצנ ןגעוו סעּפע טדער עמ .ןעמונעגקירוצ סע

 קע ןרעדנַא ןיא ץעגרע -- טרעהעג טשינ ייז ןגעוו לָאמניײק טָאה רע סָאװ רעד

 יצ ,הלּפמ ס'נמה ןּבָאה ןלעוװ ןשטַײד שנעטלָאשרַאֿפ יד זַא טביילג רע ,ָאי .טלעוו

 ןעמ טָאה קצָאװטָא ןיא ?ןוחצינ םעד ןעז וצ ןּבעלרעד דִיי ןייא שטָאכ טעװ

 סָאװ .ןסָאשרעד עלַא יז טָאה עמ .החּפשמ עשידִיי ענעטלַאהַאּבסיוא ןַא ןענוֿפעג

 יז טָאה ?עשרַאװ ןייק ןגָאלשרעד ךיז יז טָאה ?עקשטינטעל רעד וצ ןעשעג זיא

 טָאה'מ יו םעדכָאנ ןייגוצנָא חוּכ טַאהעג יז טָאה ?"הנילמ, עַײנ ַא ןענוֿפעג

 וצ ןעשעג סעּפע טלָאוװ'ס ּביוא ןָאטעג רע טלָאװ סָאװ ?ןקעשונַאי ןסָאשרעד

 ?ןעלהנח

 ןצעמע טעװ עמ ּביוא ,ןטלַאהַאּב זיא עלהנח .ןרעוו ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא ,וֿפט

 טעװ עמ ביוא ןעלהנח טימ ןעשעג טעװ סָאװ -- -- -- םיא ןעמ טעװ ןּפַאכ

 ?-- -- -- םיא

 ךלַאּב ,םוטעמוא תולּפמ ןּבָאה ןשטַײד יד .,ןטכַארט וצ ױזַא תעגושמ זיא'ס

 לַײװרעד .ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש ןָאק'ס --- טנָארֿפ רעַײנ רעד ןענעֿפע ךיז טעוו

 טשיג רע טרעה ,ןגער ןיא לֿפָאטַאק יד ןּבָארג םַײּב ךיז טליקרַאֿפ .רעטיב זיא

 זיא םעדיוּב ןֿפױא .ךיק ןיא ןֿפָאלש לָאז רע טגָאז עטסָאּבעלַאּב יד ,ןטסוה ףיוא

 ,טלעק ערעטיב ַא

 ענעכָארּבעצ יד ךרוד טזָאלּב טניו רעד יו ןעד טסייו עטסָאּבעלַאּב יד

 יז ,םיא וצ ךיז טעילוט עלהנח ,ןטֿפול רעד ןיא טילֿפ ייה סָאד ? ןעלדניש-ךַאד

 ןיא ץלָאה טעֿבנג רע .ּבַײל ריא ךרוד ןזָאלּבעג טלָאװ טניװ רעד יװ טרעדיוש

 טנערב סע ןעוו ,טצַאלּפעצ רעיש טרעוו ןוויוא רעד זַא ץלָאה ןָא טגייל רע ,דלַאוװ

 םעדיוּב ןכרוד ךיז טיצ סָאװ ןעמיוק רענלגיצ רעד ךיוא םערַאװ זיא ןוויוא ןיא

 ,ּפָא טליק ןעמיוק רעד ,סיוא רעקַאלֿפ ַא ייווצ-סנייא טיג ץלָאה סָאד .ךַאד םוצ

 ,ףיוא טשינ טרעה ןוא טזָאלּב ןֹוא טזָאלּב טניוו רעד רָאנ

 ןיוש זיא'ס ,ןשַאװ ןענָאק ךיז לָאז עלהנח םעדיוּב ןֿפיױוא טלַאק וצ זיא סע

 עטיור טימ ןטָאשַאּב זיא טיוה סעלהנח .םישוּבלמ עריא ןיא "?קידעּבעל; רעדיוו

 יװ ,בַײל ריא טריוושעג ךיז ןצַארק ןוֿפ ,טײלֿפמוא םעד ןוֿפ ןסיּבעצ .ךעלעטניפ

 ? גנילירֿפ זיּב םישדח ריֿפ יד ןטלַאהסיוא ןעמ טעוו

 "לי
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 ףיוא לדניש ַא ןָאטעג סיר ַא .רעריּפשסיױא ןַא יו ןעמוקעגנָא זיא לטניוו ַא

 יד ףיוא ךיז טלַאה רע טסעֿפ יו טריּבורּפסױא ,טױלּפ ַא ןָאטעג גיוו ַא ,ךַאד ַא

 -עג רעטַײװ טָאה טױלּפ רעד .ןגָארטעגּפָא ךיז טָאה לטניוו סָאד .רעצעלק-לקניוו

 טגיוועג ליטש ןּבָאה רעמייּב יד .רעצעלק עטלױֿפעצ יד ףיוא טנעלעגנָא טלמירד

 ,לַאטש ןיא וק יד רָאנ .ןעלּפַאק-יינש עסַײװ טימ עטקעדַאּב-םורֿפ ּפעק יד טימ

 ןיא טעגירדעג ,סיֿפ יד ףיוא ןייטש ןּבילּבעג זיא ,טניוװ ןכרוד טקעווװעגרעּביא

 ,ריט-לַאטש רעד וצ ט'ומעג ךעלרעמָאי ןוא ,טסימ

 ןוא טייק רעד ןוֿפ טניה יו ןסירעגּפָא ךיז םעצולּפ ןּבָאה ןטניוו עטּפָאכ ַא

 ךיז ןוא ןָאטעג לקַאוװ ַא ךיז טָאה טױלּפ רעד .יָאװעג ןדליוו ַא טימ ןֿפָאלעגנָא

 ַא טימ ןלַאֿפעגּפָארַא ןוא ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא רעטצנעֿפ ַא .טרעקעגרעּביא

 ןגָאלשעג קיטסַאה ןוא טלַארּפעגֿפױא טָאה ןדָאל ַא .זָאלג ןכָארבעצ ןוֿפ גזַארּבעג

 רעד ןיא ךיז ןָאטעג ּבייה ַא ,ןָאטעג ץכערק ַא טָאה ךַאד ַא .טנַאװ רעד ןיא ךיז

 ,תוחור יװ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה שעוו רעקיטש .,םעדיוּב םעד טזױלּבטנַא ןוא ,ןטֿפול

 "יינש ןסַײװ ,ןעלדניש-ךַאד עטלױֿפרַאֿפ טימ ןעמַאזוצ טֿפול רעד ןיא טלּבריװעג

 ןּבָאה םיריזח יד .טעשטעּבעג טָאה וק יד ,ןגַײװצ עטקילֿפעגּפָא עלעקנוט ןוא ךוּפ

 רעד ןוֿפ לקניוו רעייז טלײטעגּפָא טָאה סָאװ םיוצ םעד ןסירעג ןוא טעקורכעג

 ןוא םיוצ רעד רעּבירַא ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה ריזח רעסיורג רעד .לַאטש טשער

 טלעוו יד יו טעשטיווקעג ןּבָאה םיריזח עגנוי יד .וק רעד וצ ךיז טעילוטעג

 .ןעגנַאגעגרעטנוא טלָאװ

 ןעלדניש ןסירעגסיוא טָאה טניוו רעד ּוװ רעכעל יד טּפָאטשרַאֿפ טָאה קערוי

 רע טָאה ?,ארומ ןייק טשינ ּבָאה; .ןעלהנח וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ךַאד ןיא

 "ףרָאד ןיא ךַאד רעטסקרַאטש רעד .קרַאטש זיא ךַאד רעזדנוא, .טסיירטעג יז

 ריא .ןעלהנח טקעדעגוצ ןוא עקטרוק ןַײז ךיז ןוֿפ ןגױצעגּפָארַא טָאה קערוי

 ,קנַארק זיא עלהנח .זַײא יוװ טלַאק ןענעז סיֿפ יד ןוא ןעִילג ןגיוא יד ,טילג ּפָאק

 טעוװ ,ןטנוא ןַײז טעוו רע ןעוו ןּביוא ןטסוה טעוװ יז זַא .ןטסוה טשינ רָאנ לָאז יז

 .ןרױלרַאֿפ ןַײז ץלַא

 ,ןטעּבעג ךיז עלהנח טָאה *,ישעמַאמ רעד וצ םייהַא ןייג ליוו'כ .םייהַא םוק;

 .טרָאװ ַא ןעגנערּבסױרַא טנָאקעג םיוק טָאה יז .טּפַאלקעג טָאה ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא

 ",ןטלַאהַאּב ָאד ךיז ןלָאז רימ ליוו ישעמַאמ יד;

 ".ישטעמַאמ רעד וצ םייהַא ליוו'כ .ןטלַאהַאּב טשינ רעמ ךיז ליוו'כ,

 ",ןייג רימע' ,ןרעו טנוזעג טסע';

 *=- ןיוש ליוו'כ,

 רימע' ןרעוו םערָאװ טע'ס ןעוו .געוו ןֿפױא ןרעװ ןרױרֿפעג ן'רימ .עלערַאנ;

 רימע' םעצולּפ .ןרעלקוצרעּביא סָאװ טשינ יאדוװַא ןיוש טסייוו ישעמַאמ יד ,ןייג

 רעוו :ןגערֿפ טע' ישעמַאמ יד .ריט רעד ןיא ןּפַאלקנָא ליטש לע'כ .ןעמוק

 4/ = 'ף זיא
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 *-- םייהַא ןייג ליוו'כ,

 ריד טע'ס רָאנ יוװ ,טנוזעג רעװ .עלהנח ץיה טסָאה וד .ךָאד ךיא גָאז סָאד;

 "== ןרעוו רעסעּב

 םעד ריא ןוֿפ סיוא טלַאהַאּב רע טוג ךָאנ .ןקָארשעצ ןוא ןיילק זיא עלהנח

 ןגיל טסעו ?טעּב סישעמַאמ רעד ןיא קעד ענעכוּפ עסיורג יד טסקנעדעג , .תמא

 ןליוק ןגיילוצ טעוװ ַאנענ .קעד רעד טימ ןקעדוצ ךיז טסעוװ ,טעּב סיורג ַא ןיא

 *,ןוויוא םוצ

 7? אנענ;

 יז טָאה'מ .ךיוא ישעטַאט רעד ןוא ,ןעמוקעגקירוצ רעכיז ןיוש זיא ַאנענ,

 טקישעגקירוצ ייז ןעמ טָאה טעּברַא יד ןָאטעגּפָא .טעּברַא ףיוא טקישעגקעװַא

 *,ןַײרַא ָאטעג ןיא

 .טעשטשיּפעגסױװַא עלהנח טָאה *-- ,טרָאד ןּבילּבעג זיא טעּב עסיורג'ס;

 ָאטעג ןיא הריד רעטצעל רעד ןיא ?טשינ קנעדעג'כ טסניימ .קנעדעג'כ,

 ישעמַאמ רעד טימ וד .לטעּב ןייא ןיא עשטניּפ רעטעֿפ ןטימ ןֿפָאלשעג ךיא ןיּב

 ןיוש עשטניּפ רעטעֿפ רעד טָאה טנַײה זיּב .לטעּב ןרעזַײא ןיילק ַא .ןרעדנַא ןיא

 ,עשטניּפ רעטעֿפ רעד .הריד רעטלַא רעד ןוֿפ טעּב עסיורג'ס טגנערּבעג יאדווַא

 -- ישעטַאט רעד רעדָא

 ".ישעמַאמ רעד וצ ןייג ליוו'כ ,

 ןיוש טָאה קערוי .ךַאד ןוֿפ ןעלדניש ןסירעגסױרַא רעדיוו טָאה טניוו רעד

 טגײלעגרעּבירַא ךיז טָאה רע .רעכעל יד ןּפָאטשרַאֿפ וצ סָאװ טימ טָאהעג טשינ

 -קעווַא טשינ סע לָאז טניוו רעד ,ןעלהנח טקעדעגוצ טָאה סָאװ ייה םעד רעּבירַא

 ,ןדער טרעהעגֿפױא טשינ טָאה רע .ןקור ןַײז ןיא ןטינשעג טָאה טניוו רעד ,ןזָאלּב

 עטקיזױלרַאֿפ יד ןֿפרַאװּפָארַא .ןדָאב ךיד ישעמַאמ יד טעװ עטשרע'ס,

 *-- ןעמעקסיוא ,ןגָאװצסיױא ,ךיד ןשַאװמורַא .סעטַאמש

 ,טדערעג רעטַײװ ןוא םעטָא טּפַאכעג טָאה רע .טסוהעצ ךיז טָאה קערוי

 ןוֿפ .טעּב סַײװ ןייר ַא ןיא ןגיל ,שעוו ענייר ןגָארט ,רָאה ענייר ןּנָאה טסעווע

 ךיד טטַײּב סע זַא ןּפַאכ ךיז וטסעוװ דלַאּב .ןצַארק ךָאנ ךיז וטסעװ טֿפַאשניױװועג

 * -- טשינ ןיוש

 ןכרוד ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ זיא רעטכעלעג סָאד .ןכַאל טריּבורּפ טָאה קערוי

 ןקורט טרָאד טלָאװ ץעמע יו םעדיוּב קע ןרעדנַא ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ןוא ,טניוו

 ןַײז ןוֿפ ןקָארשרעד ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןציז ןּבילבעג זיא רע .טכַאלעג זייּב ןוא

 טימ טרעּפמילקעג ,ליומ ןַײז ךרוד טרעּביֿפעג טָאה טלעק יד .רעטכעלעג ןגייא

 ,ןייצ ענַײז

 ".טעקַאנ טסיּב ,ןבעגעגקעװַא ץלַא רימ טסָאה ,לסָאי .ארומ ּבָאה'כ ,לסָאי;
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 ןעמוקנָא ן'רימ ןעוו ןַײז טע'ס יוװ רָאֿפ רימ לעטשי'כ .טלַאק טשינ זיא רימ,

 ?.טלַאק טשינ רימ זיא'ס רעּבָא .ךיא רעטיצ -- םייהַא

 /--= == == ןיוש .םייהַא ןייג ליוו'כ .םיהַא ךימ םענ;

 יי

 ןעױרטרַאֿפ ךיז זומ רע .טעּב םערַאװ ַא ןּבָאה זומ יז .קנַארק זיא עלהנח

 ןגײלּפָא טשינ רעמ סע ןָאק רע .עטסָאּבעלַאּב רעד רַאֿפ

 ןעוו ןקערוי טנגענַאּב סָאּבעלַאּב רעד טָאה *,וטסיּב המהּב ןימ ַארַאֿפ סָאװ;

 ,טלַאק ריד זיא'ס ,קנַארק טסיּב ךיז טסגָאלק; .םעדיוּב ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא זיא רע

 ,טעקַאנ-ּבלַאה ּפָארַא רָאג טסמוק ןוא םעדיוּב ןֿפױא סעטַאמש עלַא ףױרַא טסּפעלש

 ץלָאה ןָא קַאה ייג ! סע זיא סָאד ,ןטעּברַא טשינ טסליװ .קערוי ,קַאלױֿפ ַא טסיּב

 ",ןוויוא םַײב ץַאק ענעסישַאּב ַא יו טשינ גיל ןוא

 -עלַאּב רעד טָאה *,עקטרוק יד ןָא וט; .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה קערוי

 ,ןטלַאהרַאֿפ םיא סָאּב

 ".םעדיוּב ןֿפױא זיא עקטרוק יד,

 רעד טָאה ",טעּב ןוֿפ סױרַא ןיוש ךירק .,ןירעקניטש ,ערעילָאכ .,ַאלעה;

 דיומ יד; .ןקערוי טגָאזעג רע טָאה *,ָאד טרַאוװ; .רעטכָאט יד טקעוועג סָאבעלַאּב

 ןוא טכַײק ,טנוה רעסַאנ ַא יו טרעטיצ רע .עקטרוק יד ןעגנערּבּפָארַא ריד טעוו

 ".טעקַאנ םורַא טֿפױל ןוא ,טכענ עצנַאג טעלכוק

 ןײגוצֿפױרַא .ןֿפָאלעגסױרַא ןוא טגָאזעג קערוי טָאה *,טלַאק טשינ רימ זיא'ס,

 ,ןטעּב גנַאל ןזָאל טשינ ךיז ַאלעה יד טעװ םעדיוּב ןֿפױא

 ףרַאד עמ, .ןגירשעגכָאנ םיא סָאבעלַאּב רעד טָאה *,לוַײט רעד ךיד טּפַאכ;

 ",ןטגיוו ןּביז עלַא ףיוא ןּבַײרטסױרַא רזממ םעד

 רע .ןרױרֿפעגכרוד ןעוועג זיא ץלָאה סָאד .ןוויוא םעד טצייהעג טָאה קערוי

 סָאד .טײקטכַײֿפ טימ טעַײטעגֿפױא טָאה ץלָאה סָאד .רעַײֿפ ןיא ןזָאלּבעג טָאה

 .ןשָאלעג ךיז ןוא טקנַאצעג טָאה רעַײֿפ

 ןעמוקעגנַײרַא זיא קעטנַא רעכיוה רעד

 .טגערֿפעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה 7? טרעמכַאיעצ ױזַא וטסיּב סָאװ;

 *,קעדישז ַא טקַאּפעג;

 7? סעדישז טנַײה וטסָאה ווו,

 ַא טכַײק ןוא טיײטש טױלּפ םענירג םַײּב .סַאג ןיא סױרַא רימ ייג'כ,

 יד ,קוק ,קוק'כ .ןגיוא יד רעטנוא ןזָאלּב-רעסַאװ ,םינּפ ןלָאװשעג ַא .ידָאשזדי

 רעד קעשָאמ ?ןעװעג סע זיא וטסניימ רעוו .טנַאקַאּב סעּפע רימ זיא עדרָאמ

 *,ךעּפעטש-ןשַאמַאק

 7? קצָאװטָא ןוֿפ רעּפעטש-ןשַאמַאק רעד;

 ,ךיא גָאז ?ןַײרַא ןעמַאמ ןַײד ןיא' ,קצָאװטָא ןוֿפ ןוז רעשיטניה רעד;
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 -עג סע טסלָאװ ,ןֿפױלטנַא טריּבורּפ ךָאנ ןוא ,טעּפישזעג םיוק '? ךָאנ טסּבעל'

 ןיא סנייא ןבעגעג םיא ּבָאה'כ .ן'כַאטס ַײּב טשינ !ָאה ,ָאה ?קעצַאװ ,טּביילג

 רוטּפ ןיוש טניימעג .ןסָאגַאב עכוי עטיור יד דלַאּב םיא טָאה ,ןַײרַא עדרָאמ רעד

 ",ךָאל ןוֿפ טױרַא זיומ ערעדנַא ןַא לָאמעלַא טכירק ָאד ןוא ,ייז ןוֿפ ןרָאװעג

 ּפָאק ןרעּביא םיא ןעגנַאלרעד .,ץלָאה קיטש ַא טֿפמַארקעג ןּבָאה טנעה סקערוי

 ךיז טָאה קערוי .דִיי םענוֿפ ןסָאגעג ךיז טָאה יז יוװ ןסיג ךיז לָאז עכוי ןַײז זַא

 דלַאּב ךיז טָאה עציילּפ יד .ןָאט גנורּפש ַא טיירגעג ךיז טלָאװ רע יװ טנַאּפשעגנָא

 סָאד טּפוטשעגנַײרַא טָאה רע .ןרָאװעג זיול ןענעז ןעינק יד ,ןגיוּבעגנַײא קירוצ

 ,סיֿפ סקערוי ןשיוװצ טיירדעג ךיז טָאה ץַאק יד .ןַײרַא ןוויוא ןיא ץלָאה קיטש

 ,סוֿפ ןטימ ןָאטעג עגירד ַא ןוא ןָאטעג גָאי ַא יז רע טָאה 7! לווַײט םוצ ייג,

 ,רזממ וד, .ןקערוי טרסומעג טָאה קעטנַא .,ןָאטעג רעמָאי ַא טָאה ץַאק יד

 /? ךיוּב ןיא ןָאטעג עּפָאק ַאזַא ריד טלָאװ עמ ןעוו ?ווטסעּפָאק סָאװ ,טידנַאּב

 ,טעּפילכעצ ךיז ןוא לַאטש ןיא ןֿפַאלעגסױרַא זיא קערוי

1 

 רָאיד ַײנ

 ןעוועג זיא'ס .ןסע טלָאװעג טָאה יז ,ץיה ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה עלהנח

 עלהנח טעװ הדועס עסיורג ַא טיירגעגוצ טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .טכַאנַײװ ֿברע

 ףרַאד עמ סָאװ טלעג עצנַאג סָאד ןיוש טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ןסע טַאז ןענָאק

 םישדח ַײרד ַא ךָאנ .ןּבַײרטסױרַא טשינ םיא ןעמ טעוו טציא .וק רעד רַאֿפ ןלָאצוצ

 רעד .םולשּב ןעמוק רָאנ לָאז וק יד .יק ייווצ ןעשַאּפ ןֿפרַאד ןיוש ןעמ טעװ

 -עלַאּב יד ,וק יד ןֿפיױקוצסיױא ןימרעט רעטצעל רעד ןעוועג זיא רַאונַאי רעטשרע

 עטרירטסיגער ַא .טלָאמעד זיּב ןטרַאװ וצ ןטָאלשַאּב ןגעװטסעדנוֿפ טָאה עטסָאּב

 וק ַא .ןשטַײד יד וצ ןגָארטקעװַא ךלימ יד זומ עמ ,ןֿפױק וצ יאדּכ טשינ זיא וק

 ןָאק עמ .ןגעו יד ףיוא ןריֿפ וצ ךעלרעֿפעג זיא גניריוא-עיצַארטסיגער ַא ןָא

 -ַײנ ןוֿפ טכַאנ יד .ןרױלרַאֿפ ןַײז טעװ ץלַא ןוא לָארטַאּפ ןשטַײד ַא ןֿפערטנָא

 יד ןעלגומשוצכרודַא רעטכַײל ןַײז טעוװ ,ןרוּכיש ,ןעילוה ןשטַײד יד ןלעװ רָאי

 ןעגנערב קעװַא טעװ סָאּבעלַאב רעד ןעוו ,רָאייַײנ ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא עקַאט .וק

 טשינ רעמ סע טעוװ רע .עטסָאבעלַאּב רעד רַאֿפ ןעױרטרַאֿפ ךיז רע טעװ ,וק יד

 -- --= -- סָאװ סייוו'כ ןעשעג וליֿפַא לָאז סע .ןגיײלּפָא

 סע ןוא טיורקרעיוז טימ טליֿפעג ךעלּפערק טכָאקעגּפָא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 יוװ ױזַא; .ךעלּפערק יד טעשזירגעגמורַא ןּבָאה זַײמ .רעלעק ןיא טלעטשעגּפָארַא

 == ערעילַאכ עטסיוװ ַא ,טזױמרַאֿפ ,טזױלרַאֿפ .זיוה ןַײז זיא ױזַא ,סָאּבעלַאּב רעד
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 ךיז טנָאמרעד .סָאּבעלַאּב םעד ןטלעש ןּבױהעגנָא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 ַא; .זַײמ יד וצ טזָאלעגסיױא סע יז טָאה ,ֿבוט-םוי רעקיליײה ַאזַא ,טכַאנַײװ זיא'ס

 ןטַאװעצנַארֿפ םעד טנוה םעד ןיא ןוא ןַײרַא זַײמ יד ןיא ערעילָאכ עטסיוו

 םיֿבנג ףיוא ןוא ,ןעידָאלּפ ךיז ןלָאז רע טזָאל זַײמ .רע טקיטשרעד ךעלגינעק

 ".טשינ וליֿפַא רע טליּב

 .ןייועג ַא ןיא טצַאלּפעגסױרַא םעצולּפ קערוי טָאה שיט ןקידֿבוט-םוי םַָײּב

 צערעילָאכ עטסיוװ ַא; .לקנעּב ןַײז ףיוא ןעיירד ןעמונעג ךיז טָאה סָאבעלַאב רעד

 ןריוּבעג ןקיליײה ןַײד ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא .רערעַײט סוזעי ,סעּבַאװש יד ףיוא

 טרעױדַאּב עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ",ןשיט עדמערֿפ ַײּב ןרעגלַאװ ךיז דניק ַא זומ

 .ןקערוי

 .ןענַאטשרַאֿפ טשינ ַאלעה טָאה *,עדמערֿפ ןייק טשינ ןענעז רימ,

 ןּבָאה ,סעקינױּבזַאר יד ,סעּבַאװש יד .עמַאמ-עטַאט ענעגייא ןַײז טָאה רע;

 *,ןּבירטרַאֿפ יז

 סיורג ַא ןבעגעג םיא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .טעּפילכעג רעמ ךָאנ טָאה קערוי

 ןייג ןיוש לע'כ, .טלעטשעגֿפױא ךיז ןוא ןכוק םעד ןעמונעג טָאה רע .ןכוק קיטש

 ,םעדיוּב ןֿפױא ךיז טוט סעּפע טרעהרעד טָאה רעוא ךַאװ ןַײז *,ןֿפָאלש

 טָאה קערוי סָאװ ךעלּפערק-טיורק יד טימ ןסעגעגרעּביא ךיז טָאה עלהנח

 -טשעגסױרַא טָאה'ס .ןּבעגעגקירוצ ץלַא יז טָאה טציא .טכַארּבעגֿפױרַא גָאטַײּב

 ןסירעגסױרַא סעקשיק יד רעִיש טָאה'ס זַא ריא ןוֿפ טמער

 ןסע םוצ טרירעגוצ טשינ ךיז ןוא ץיה ןיא טילגעג רעדיוו טָאה עלהנח

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ןרעװ טכַאנ לָאז סע טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה קערוי

 רַאֿפ ךיי עמערַאװ לסיּבַא ןּבָאה טעוו רע .רָאיײַײנ דוֿבּכל ןוה ַא טעליוקעג

 טשינ טעװ רע .וק יד ןעגנערב ןײגקעװַא טנַײה טעװ סָאּבעלַאּב רעד .ןעלהנח

 טעװ ריט טַײז רענעי ףיוא ןַײז טעװ סָאּבעלַאּב רעד רָאנ יװ .טונימ ַא ןטרַאװ

 טשינ טדער יז זַא ךַאװש ױזַא זיא עלהנח .עטסָאּבעלַאּב רעד טימ ןדער רע

 יז ,טֿפַאז-ענילַאמ ,טעּב םערַאװ ַא ,ןדער וצ חוּכ ןייק טשינ ןיוש טָאה יז .םיא וצ

 ,טוג ןַײז רעדיוו טעװ ץלַא ןוא ןציװשכרודַא ךיז טעוו

 "עלַאּב רעד .ןסע טצעזעג טשינ ךיז טָאה עמ .טכָאקעגּפָא ןעוועג זיא ןוה יד

 ןץַאלעה טקישעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .סַאג ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ זיא סָאּב

 .ןעלהנח וצ םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא זיא קערוי .ןטַאט םעד ןכוז

 ,בוטש ןוֿפ סױרַא זיא עטסָאּבעלַאּב יד .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא ַאלעה

 רע .סָאּבעלַאּב םעד ןּפעלש וצ טגנערּבעג ןּבָאה ַאלעה ןוא עטסָאּבעלַאּב יד

 -עג רע טָאה ?,רענַײמ סוזעי ,ַאיעי יוא ,וזעי, .טעּב ןֿפױא ןלַאֿפעגקעװַא זיא

 .טצכערק
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 יד טָאה ",ןֿפױזעג טסָאה וד ּוװ טרָאד ןצכערק ייג ? רימ וטסעקיוא סָאװ;

 ןעילָאכ םיא ןזָאל טֿפרַאדַאּב .םיהַא ריזח םעד טּפעלשעג, .ןגירשעג עטסָאּבעלַאּב

 ",ןעמענוצ ץלַא לָאז ערעילָאכ עטסיוו ַא זַא .קָאטשניר ןיא

 ",טמסענּפָא ךימ טָאה עמ .ןבעגעג רימ ייז ןּבָאה םס ,וזעי;

 יד ".וק יד ןעגנערּב רָאֿפ ,ףיוא ייטש !סָאּבעלַאּב ,רחוס ,רענַײמ ץעיּפוק,

 .טעב ןֿפױא ןלַאֿפעגקירוצ זיא רע .סָאבעלַאב םעד טּפעלשעג טָאה עטסָאבעלַאּב

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *?קילגמוא ַאזַא וצ ןעמ טוט סָאװ ,ַאירַאמ סוזעי;

 ןַײז טעװ ץלַא ןוא ןײגּפָא דלַאּב טעװ ןַאב עטצעל יד, .טנעה יד ןכָארבעג

 *,טליּפשרַאֿפ

 "ּפָארַא זיא רע .סָאבעלַאב םעד ןּפעלש ןעמונעג רעדיוו טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 7? רזממ ,וטסיּב ּוװ ,קערוי ,קערויק .רעטעגרהעג ַא יו דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעג

 .ןגירשעצ םעצולּפ ךיז יז טָאה

 -עלַאּב יד .ךיק ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ןוא םעדיוּב ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא קערוי

 טסרָאֿפ וד; .טלעג טימ עלעּברָאט ַא זדלַאה ןַײז ףיוא ןעגנָאהעגנָא טָאה עטסָאּב

 *.וק יד ןעגנערּב

 "יגעוו םעד טשינ ןעק'כ .ּוװ טשינ סייוו'כ,

 "ןַאב יד ןקיטעּפשרַאֿפ טסעוו .טשינ עשזדורַאמ ןוא ייג;

 "?ןעקירּבעצ ךיז טעװ יז זַא ןוא;

 "!וד ,ךיז ריר .םענייאניא ריא טימ ןרעוו טעגרהעג וטסעוו

 לסיּבַא ןעמונעגטימ ןוא עקטרוק ןַײז ןעמענ םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא זיא קערוי

 ,ךיוי

 .ןעלהנח טגָאזעג רע טָאה *,ךיוי עשרעניה ,ךיוי;

 לסיבַא ןסיגנַײרַא טריּבורּפ טָאה רע .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה יז

 טָאה רע .זדלַאה ןוא םינּפ ריא רעּביא ןענורעגּפָארַא זיא'ס .ליומ ריא ןיא

 ,ריא ןבענ ןַײז זומ רע ,ץיח עסיורג רעדיוו טָאה יז .ןרעטש ריא טרירעגנָא

 ןיהַא ךיז וטסיירד סָאװ; .ןֿפורעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה "!קערוי ,קערוי,

 "ןַאב רעד וצ ףיול ? רעהַא ןוא

 .ןייועג ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא קערוי טָאה *,טשינ ןָאק'כ,

 ,ָאד עלַא ןענעז ןסערֿפ םוצ !ּפָאק םעד ריד טלַאּפש ןוא עצינָאלק ַא םענ'כ,

 י--- לַײװ רזממ וד ןיוש ייג .ןיילַא ץלַא וט ןוא ךיז סַײרעצ שטָאכ ,טעּברַא רעד וצ

 == == -=- רעטסעווש ַא ּבָאה'כ,

 לַײװ ?טסיײג ,ןעמַאװצ רעטסעוװש ןַײד טימ ךיד ןֿפערט קַאלש ַא לָאז;

 "!טעגרהעג רימ ַײּב טסרעוו

 ןַײז רע טעװ ןרעוו גָאט טעוו'ס רעדייא ךָאנ .ןַאּב רעד וצ קעװַא זיא קערוי

 .ןטוג םוצ סע זיא רשֿפא .וק עַײנ יד טכַארּבעג ןּבָאה טעוו רע .קירוצ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 א אןׁש

 וק עדליוװ ַא

 ןעגנַאגעג קַיור זיא וק יד ןוא ,ןּבירטעגרעטנוא קערוי טָאה ",וָאה ,וָאה;

 טייג יז .וק עדליוו ַא זיא סע זַא ןקָארשעגנָא םיא טָאה רעױּפ רעד יּבַא .סױרָאֿפ

 ןקעטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה רעיוּפ רעד .ןַאּפש ןיא לדרעֿפ קידװעגלָאֿפ ַא יו

 "עג ןוא םערָא ןרעטנוא ןקעטש םעד טקוררַאֿפ טָאה קערוי .וק יד ןּבַײרטוצנָא

 ןכַאמ וצ רעכעלמייה ךיז ,ןֿפורעג רע טָאה *,וָאה ,וָאה; .וק רעד רעטניה טנַאּפש

 סעטַאכ עלעקנוט יד .ףרָאד ַא ןיא ןַײרַא זיא רע .טכַאנ רעד ןוֿפ תוכשח רעד ןיא

 טייקלקנוט רעד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ןּבָאה רעטצנעֿפ ענעשַאלעגסיוא טימ

 .עמַאמ רעד ןוֿפ טַײז רעד ַײּב דניק ַא .ףָאלש ןטַאז ןיא ףרָאד ַא .טכַאנ רעד ןוֿפ

 ,ןגײלוצקעװַא ךיז ּוװ קילעקעּפ ןעמערַאװ ַא טָאה ץַאק ַא .עדוּב ןַײז ןיא טנוה ַא

 ןַײז העש ַײרד-ייװצ ַא ןיא רע טעװ ןייג ױזַא רעטַײװ טע'ס זַא *,וָאה ,וָאה;

 -עגנָא ךיז טָאה סָאּבעלַאּב רעד .טָאג ןוֿפ זיא ץלַא *.וָאה ,וָאה; ,םייהרעדניא

 .וק יד ןעגנערּב לָאז רע ידּכ טרוּכיש

 רעטניה געוו ןּבלַאה ַא ןיוש רע טָאה ,ףרָאד ןטירד ןוֿפ סיױרַא *.וָאה ,וָאה,

 דלַאװ ַא ןיא טריֿפ סטכער געוו רעד .ןלייטעצ ךיז געוו רעד טעוװ דלַאּב .ךיז

 ןוֿפ ךיוא ןרעוװו קנַארק סעלהנח זיא רשֿפא .םייהַא טריֿפ סקניל געוו רעד .ןַײרַא

 טשינרָאג טעװ רע .עטסָאּבעלַאּב רעד ןגָאז ןזומ ןיוש רע טעװ טציא ? טָאג

 ּבוטש ןיא ןגָארטּפָארַא יז ןוא טנעה יד ףיוא ןעלהנח ןעמענ טעװ רע .ןדער

 עטסָאּבעלַאּב יד סָאװ עלעגײֿפ עקנַארק סָאד יװ טציא זיא עלהנח .,ןַײרַא

 טעװ עלהנח !ןיינ -- -- -- זיא עלעגייֿפ סָאד .ּבוטש ןיא ןעמונעגנַײרַא טָאה

 ןעוו ,גָאטַײּב רָאנ .לזַײמ ַא יוװ ןגיל ןֿפרַאד טשינ רעמ טעוו יז .ןרעוװ טנוזעג

 ּבוטש ןיא ןעמוקּפָארַא יז טעװ טנוװָא ןיא .ןטלַאהַאּב יז רע טעװ ,ןעמוק ןשטנעמ

 ןוֿפ סעּפע .טעּב קיטכיר ַא ןיא ךיז ןגיילוצ .שיט םַַײּב ןסע ,ןשַאװ ךיז .ןַײרַא

 .ןרעוו םייוקמ טעװ ןעלהנח וצ ןגָאזװצ ענַײז

 זיא רעטַײװ לסיּבַא .סקניל ןייג ףרַאד רע .געוו רעד ךיז טצַײרק ָאד טָא

 ןייג ,סטכער עקשזעטס ַא ףיוא ּפָארַא רע טעוװ ףרָאד םעד רַאֿפ .ףרָאד ַא רעדיוו

 .םײיהַא געוו רעכַײלג ַא ךָאנרעד .ןטסָאּפ-ךַאװ ןשטַײד ַא ןדַיײמוצסיוא דלעֿפ ןכרוד

 םירעיוּפ יד סָאװ ןגיל זיא רשֿפא ",סקניל ,ױזַא טָא .ַאשטעמ ,וָאה ,וָאה;

 זַא ןעז דלַאּב ךָאד ןָאקימ ."עזמעג; ףיוא טקישעגעװַא ןדִיי עלַא טָאה'מ זַא ןגָאז

 ןוא ןשטנעמ ןענָאילימ ןעליוקסיוא טשינ ןלעװ ןשטַײד יד וליֿפַא .ןגיל ַא זיא'ס

 ןוא ףייז טגנַאלרעד לָאמַא םיא טָאה ַאלעה .רעדעל-עזמעג טיוה רעייז ןוֿפ ןכַאמ

 טניז טָאה רע ".ףייז לקיטש ןדעי ןיא ןענעז ןדִיי ייווצ .ךיד שאו; :טגָאזעג

 טשינ ךיוא זיא ןיילַא רע ןוא ,דיומ עשירַאנ ַא ,ףייז ןייק טצונעג טשינ טלָאמעד
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 ןטכַארטסיױא ןענָאק סענָאּבָאּבַאז ערעייז טימ םירעיוּפ רָאנ ! תעגושמ,, .רעגילק

 יאדוװַא ? טעּברַא ףיוא טקישעגקעװַא טָאה'מ !ןגיל רעטסיװ ַא'ס .תוׂשעמ עכלעזַא

 טשינ ןוא סיקסנישטליוו יד וצ ןעמוקקירוצ טעוװ ישעמַאמ יד זַא !טעּברַא ףיוא

 ןעגנערּבקירוצ טעװ רע רעּבָא -- -- -- ןעניימ יז טעוו ,ןעלהנח ןוא םיא ןעניֿפעג

 ךיא ּבָאה סָאד ,זָאנ-לּפוטש ,קַאּבָאשזד -- לסָאי ,קערוי ךיא ּבָאה סָאד; .ןעלהנח

 "!ייטש ,אשטעמ ייטש !יַָאטס --- וָאה ,וָאה; ,ןטיהעגּפָא יז

 : טגָאזעג טָאה רעױּפ רעד .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןכָארקרַאֿפ רָאג רע זיא ױזַא יו

 ? טגָאזעג טכעלש רעיוּפ רעד טָאה .סקניל ןייג ףרַאד רע .דלַאװ רעד זיא סטכער

 טשינ ,ףרָאד ַא ןַײז ףרַאד ָאד .סקניל ןעגנַאגעג זיא רע ?טרעהעג טכעלש רע טָאה

 *! קירוצ ,דַאזַאנ .ַאשטעמ ייטש .,יָאטס; .דלַאװ ןייק

 ,געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ ריא זיא קערוי .סיֹורָאֿפ ןעגנַאגעג רעטַײװ זיא וק יד

 ּפָאק םעד ןגױּבעגקעװַא טָאה וק יד .עדרָאמ ריא רַאֿפ ןקעטש ןטימ טעכָאֿפעג

 טריבורּפ ,ןרָאה ַא יב וק יד טּפַאכעגנָא טָאה קערוי .סױרָאֿפ ןעגנַאגעג רעטַײװ ןוא

 ןגױלֿפעגקעװַא זיא קערוי .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לסיירט ַא טָאה וק יד .ןעיירדסיוא יז

 ,לדנעּפש ַא יו

 ןענורעג זיא זָאנ רעד ןוֿפ ,טּפַאלקעצ סוֿפ ַא :טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה קערוי

 ,וק יד ןגָאינָא זומ רע .ןעשטשעיּפ וצ ךיז טַײצ ןייק ָאטשינ .טולּב

 םוצ סנייא ןדנובעג סיֿפ עטשרעדָאֿפ ייווצ יד .טעטנעּפעג ןעוועג זיא וק יד

 ןענָאק טשינ ןוא טירט עניילק ןלעטש לָאז יז ,קירטש רעצרוק ַא טימ ןרעדנַא

 .געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ ריא ןוא וק יד טגָאיעגרעּביא לענש טָאה קערוי ,ןֿפױלטנַא

 טָאה וק יד ןקעטש ןטימ טעכָאֿפעג ןוא ןֿפורעג רע טָאה ?!קירוצ ,דַאזַאנ;

 רעד ןיא ּפעלק עכעלטע .ןקעטש םעד ןדַײמוצסיױא סקניל ןוא סטכער טגײנעגּפָא

 ,ןייטש ןּבילּבעג זיא ֹוק יד ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז זיּב עדרָאמ

 ",ןָאה ,וָאה .געוו ןקיטכיר םעד ייג טציא .ַאשטעמ ױזַא טָא,

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה וק יד

 טכַײל ןוא ןּבירטעגרעטנוא יז קערוי טָאה *,ריד ךיא גָאז ,ייג .וָאה ,וָאה;

 .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה וק יד .טַײז ריא רעּביא טלשטעּפעג

 קערוי זיא *!ןייג ָאי טסעװ זַא ןזַײװ ריד ךיא לע ?ןייג טשינ טסעוו;

 ןגָאלשעג טָאה רע ,רעקרַאטש ןקעטש ןטימ ןגָאלשעג טָאה רע .סעּכ ןיא ןרָאװעג

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה יז .חוּכ ןצנַאג ןטימ

 ןּבירעגנָא וק רעד טָאה עטנעּפ יד .ןעשעג זיא'ס סָאװ ןיוש טסייוו רע ,ַאהַא

 סָאװ טסייוו רע ,ףרָאד ןיא גנַאל גונעג ןיוש זיא רע .ןייג טשינ יז ןָאק ,סיֿפ יד

 ,ןייג טשינ ןָאק יז רעדנּוװ ןייק טשינ .קירטש עקסרָאש ַארַאֿפ סָאװ ,יוא .ןָאט וצ

 טָאה וק יד .סוֿפ ןייא ןוֿפ קירטש יד ןדניּבוצּפָא ןזיװַאּב םיוק טָאה קערוי

 ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ,געוו ןוֿפ ּפָארַא ,ןָאטעג ףיול ַא ,ןָאטעג סיד ַא ךיז
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 ןלַאֿפעג .ריא ךָאנ קערוי ,ּפָאלַאג ןיא וק יד *!ייטש ,ַאשטעמ ייטש .,יָאטס;

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד ,ןֿפָאלעג רעטַײװ ןוא ךיז טלעטשעגֿפױא ,סעטסוק רעּביא

 .ןרירֿפּפָא טשינ םיא ןלָאז סיֿפ יד ,ךיש ענַײז םורַא סעטַאמש ןדנוּבעגמורַא טַאהעג

 ןלַאֿפעג זיא רע .ןרָאװעג זיול ןענעז ןוא טעּפעשטרַאֿפ ךיז ןּבָאה סעטַאמש יד

 .סיֿפ ענַײז םורַא רעגנע סעטַאמש יד ןדניּברַאֿפ זומ רע ,טירש ןדעי ַײּב

 דרע רענעריױרֿפרַאֿפ רעד ףיוא טירט עריא .גיוא ןוֿפ ןדנוװשרַאֿפ זיא וק יד

 ןטַײז עלַא ןוֿפ םיא וצ ןעמוקעגקירוצ ןוא לוקרעדיוו ַא טימ טכליהעגּפָא ןּבָאה

 יד .םיא רעטנוא ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה ינק יד .סױרָאֿפ ןֿפָאלעג זיא רע .דלַאװ

 זיא רע .רעטַײװ טּפעלשעג ייז טָאה רע -- ץלָאה רעקיטש ערעווש יװ ,סיֿפ

 .ץָאלק רעטקַאהעגרעטנוא ןַא יװ ןלַאֿפעג

 ןיא ןרָאװעג רָאלק קירוצ םיא זיא ןרעטש ןַײז ףיוא יינש ןטלַאק םעד ןוֿפ

 זיא ץלַא .תוכשח ַא ,טנקלָאװרַאֿפ זיא'ס .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .ּפָאק

 !ןריױלרַאֿפ

 זומ רע .םיטַאּבעלַאּב יד רַאֿפ ןוַײװַאב טשינ ךיז רע רָאט וק רעד ןָא

 ,גָאט טרעווס רעדייא ןעלהנח ןענעֿבנגסױרַא

 .ןענעקרעד םיא טע'ר רעדייא ןליּב טעוו קליוו

 ,ףַײֿפ ןַײז ןעק קליוו .ףַײֿפ ַא טימ ןכייצ ַא ןּבעג טנוה םעד טעװ רע

 ,ףַײֿפ ןַײז ךיוא ןעק סָאּבעלַאּב רעד

 ןכיללשנַײרַא ךיז טעװ רע .טעגרהעג יוװ סָאּבעלַאּב רעד טֿפָאלש הסוּכ ַא ךָאנ

 -- -- -- ליטש ,ריט-לַאטש יד ןענעֿפע ליטש ,ףיוה ןיא

 טעװ ןיהוװ ? ריא טימ ןָאט רע טעװ סָאװ ? ןעלהנח ןענעֿבנגסױרַא טעו רע

 ?רָאי עטוג עכלעוו יצ ? ּפָארַא ןעניז ןוֿפ ןצנַאגניא ןיוש רע זיא ?ןעמענ יז רע

 יד ,ןייג ,ןייג זומ רע .ןעמוקסורַא טשינרָאג טעװ טרָא ןַא ףיוא ןייטש ןוֿפ

 יו ןייטש ןוא ןלעטשּפָא רעדיוו ךיז יז טעװ רשֿפא .ןרעו דימ ךיוא טעװ וק

 ,געוו ןֿפױא רעַירֿפ

 ןעגנורדעגכרודַא טָאה טסָארֿפ רעד .,סעטַאמש יד ןשיוצ ןַײרַא זיא יינש

 יד רעּביא ןֿפָאלעג ןענעז סעקליּפש-רעַײֿפ .סעקשטנעה יד ךרוד ,ךיש יד ךרוד

 קנַארק זיא עלהנח טניז .רעווש ןרָאװעג ןענעז ךעלּפעל-ןגױא יד .רעגניֿפ-ץיּפש

 וצ טּפעלשעג ןוא רעווש ןרָאװעג זיא ּפָאק רעד ,ןֿפָאלשעג טשינ טעמּכ רע זיא

 ,ּבַײל ןַײז ןסירעג טציא ןּבָאה ןוא ןזיוה יד ןסירעצ ןּבָאה סעטסוק יד .דרע רעד

 ,קידנעייג ןֿפָאלשעגנַײא רע טלָאװ סָאד טשינ ןעוו

 -גוא םיא טלָאװ ץעמע יװ ןעמוקעגנגעקַא םיא זיא ,לצרָאװ:םיוּב ַא ,ןעיּפ ַא

 .ּפָא ךיז ור ,ךיז ץעז ,ַאנ; ,לקנעּב ַא טקורעגרעט

 רעסעּב רע טעװ ןעמערַאװרעד לסיּבַא ייז ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ טעוװ רע זַא

 .ןצעז טשינ ךיז רעּבָא ,ןגיוא יד ןכַאמוצ טעװ רע .וק יד ןעניֿפעג ןענָאק ןוא ןעז

 ,ךיז ןצעזקעװַא טשינ רָאנ
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 עד ליוו

 טָא ןסקַאװעגנעמַאװצ ןוא ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןענעז ךעלּפעל-ןגיױא יד

 סמערָא יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ךיז ןטלָאװ ישעמַאמ יד ןוא רע יו .טוג זיא ױזַא

 ךיז טָאה רע .ןדיישעצ ןענָאק טשינ רעמ ייז טעוו רענייק .ןסקַאװעגנעמַאזוצ ןוא

 טשינ רָאט'כ ,ישעמַאמ ,ןַײא ףָאלש'כ ,ישעמַאמ, .ןלַאֿפעג ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא

 *! ןֿפָאלשנַײא

 ןוֿפ םיא וצ טקוקעג טָאה הנֿבל עגנוי ַא .ןגיוא יד ןסירעגֿפױא טָאה קערוי

 ךיז טָאה ןוא םיוּב ַא וצ טקורעגוצ ךיז טָאה רע .ןעניורק-רעמייּב יד ןשיווצ

 ןגיוא יד ןכַאמוצ סָאד טָאה .רעטצניֿפ ױזַא ןעוועג זיא רעירֿפ .טלעטשעגֿפױא

 טָאה רע ,ליומ ןַײז ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז יירשעג ַא טָאה *!ילעמַאמ, ? ןֿפלָאהעג

 רע .ןדנּוװשרַאֿפ זיא טײקירעֿפעלש יד .וק רעד ןוֿפ טירט-סוֿפ ןעזרעד יינש ןיא

 ,טירט-סוֿפ יד ןײגכָאנ ןעמונעג טָאה

 טשינ ענַײז ךָאנ טָאה גָאט רעד .רעטכיל עריא ןשָאלעגסיוא טָאה טכַאנ יד

 "רעד טָאה רע ,טירט ס'וק רעד ןוֿפ סנכייצ יד ןריױלרַאֿפ טָאה קערוי .ןדנוצעגנָא

 ,וק יד ןַײז זומ'ס .טנעָאנ ץעגרע ָאד ךיז ןכערב ןגיײװצ טרעה

 ןיוש טָאה רע .ךיז טרעהעגנַײא ןוא ,טירט ַא ; ךיז טרעהעגנַײא ןוא ,טירט ַא

 טעּפעשטרַאֿפ ךיז טָאה וק יד !יז זיא טָא .םעטָא ןרעווש סי'וק רעד טרעהרעד

 ,סוֿפ ןייא וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ קירטש רעד טימ סעטסוק ןיא

 טָאה קערוי ,ןסַײרסױרַא טנָאקעג טשינ ךיז ןוא סוֿפ םעד טּפעלשעג טָאה וק יד

 סיר ַא ךיז טָאה וק יד .טסוק םעד ןוֿפ קירטש יד ןרעטנָאלּפסױרַא ןעמונעג

 .ןֿפָאלעגקעװַא ןוא ןָאטעג

 יו טגעװַאּב רעטכַײל ךיז טָאה קערוי .טכידעג ןעוועג ָאד זיא דלַאװ רעד

 ןקעטש ןטימ טגנַאלרעד ריא ןוא ןעמוקעגנגעקַא ריא זיא רע .וק עסיורג יד

 טָאה קערוי .ינק יד ףיוא טצעזעגּפָארַא שזַא ךיז טָאה המהּב יד .ןגיוא יד ןשיווצ

 ,ןֿפָארטעג טָאה רע רָאנ ּוװ ,ןקור ןרעּביא ,ּפָאק ןרעּביא סעּכ ןדליוו טימ ןגָאלשעג

 ,ייבש ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה וק יד

 ,ּפָאק ןיא ןרָאװעג רָאלק ןקערוי זיא *7ּפָארַא ןעניז ןוֿפ ןיּב'כ ? ךיא וט סָאװ;

 ץפָאק ַא ריא טכַײל ןוא ןָאטעג ףור ַא רע טָאה ?,ַאשטעמ ףיוא ייטש .,ןַאטסוװ;

 ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה וק יד .טַײז ַא ןיא ןָאטעג

 סוֿפ ס'וק רעד ןּביוהעגרעטנוא ןוא ןלױֿפַאּב קערוי טָאה *,סוֿפ םעד ,ַאגָאנ;

 טָאה רע ןעוו ןענַאטשעג קַיור זיא וק יד .קירטש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ,סוֿפ ןטייוצ םעד םורַא קירטש יד ןדנוּבעג

 :ןָאטעג ביײרט ַא ןוא טכַארטעג קערוי טָאה ,ןייג ןלעוװ טשינ יז טעװ טציא

 ?ןענַאדנוֿפ סיױרַא ןעמ טמוק יװ רעּבָא ,טירט ןלעטש ןעמונעג טָאה וק יד *: ָאדָאנ;

 סוק רעד טנעקרעד רעדיוו טָאה קערוי .גָאט ףיוא טיורגעג ןיוש טָאה'ס

 ,טירטיסוֿפ ענעגייא עריא טיול טריֿפעגקירוצ יז ןוא יינש ןיא סנכייצ-טירט
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 ןדנוּבעגּפָא טָאה קערוי .סעטסוק ןיא טעּפעשטרַאֿפ רדסּכ ךיז טָאה עטנעּפ יד

 ַא רָאג ךָאד טסיּב? .ןקערוי ןוֿפ ןריֿפ טזָאלעג רעטַײװ ךיז טָאה יז .קירטש יד

 יד רעּביא טלשטעּפעג יז ךעלטרעצ ןוא טגָאזעג קערוי טָאה ?ַאשטעמ ,המכח

 לעטש ןוא עלעוק טוג ַא עשז ַײז ,וטסגלָאֿפ רעקרַאטש ןיּב ךיא זַא ןעזעג, .סעקָאּב

 -לעז יד טשינרָאג ,ןריֿפ טזָאלעג רעטַײװ ךיז טָאה יז *.טעּפש טרעוו סע .טירט

 ,תורצ ליֿפױזַא ןָאטעגנָא רעירֿפ טָאה סָאװ ַאשטעמ עדליוו עקיּב

 רעד .קיטכיל ןעוװעג ןיוש זיא דלַאװ ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא זיא קערוי ןעוו

 רעּבָא טָאה עמ .ןייג סָאד טרעװשַאּב ןוא ףיט ןעוועג זיא רעדלעֿפ יד ףיוא יינש

 ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןטסָאּפ-ךַאװ ןשטַײד םעד ןדַײמסױא טזומעג

 ןעמענרַאֿפ טֿפרַאדעג ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ עקשזעטס יד

 .סָאּבעלַאּב םעד טקעוועג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,רוּכיש וד ,ףיוא ייטש;

 רשֿפא ,וק רעד טימ ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ .ָאטשינ זיא גנוי רעד ןוא ןיוש טגָאט'ס,

 ",טלעג ןטימ רָאג

 טַאהעג סָאּבעלַאב רעד טָאה *,דלָאג ליֿפױזַא טיורטעגנָא גנוי ןדמערֿפ ַא;

 .תונעט

 עטסיװ ַא זַא ? ןענעֿבנג טשינ רע לָאז סָאװרַאֿפ ,טעֿבנג סָאּבעלַאּב רעד זַא;

 *,טעּב ןוֿפ סױרַא ןיוש ךירק !ןעמענוצ ןעמעלַא ךַײא לָאז ערעילָאכ

 טָאה רע רָאנ יװ טלדיזעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה *7 ךיז ןּבילקעגסיוא ןיוש;,

 ןשטַײד יד) 'ןרעוו טנערּברַאֿפ" לָאז יז וק יד רע טריֿפ גָאטַײּב , .ןקערוי ןעזרעד

 *+ ןֿפָאּפעג ,טכַאנַײּב ןעוועג וטסיּב ּוװ .(ןעמענוצ יז ןלָאז

 ,טקיטולּבעצ זיא קערוי ןעזרעד סָאּבעלַאּב רעד טָאה רעטנענ ןעמוקעגוצ

 ,טקיטולּבעצ זיא וק יד

 *? ךזממ ,טעּברַאעגנָא ָאד וטסָאה סָאװ;

 .טרעֿפטנערַאֿפ ךיז קערוי טָאה *.קיּב ַא יו רעגרע .וק עדליוו ַא'ס,

 "! סָאװ טָא ,טשינעגיוט ַא ,קַאילױֿפ א טסיּב,

 ",ןייג טלָאװעג טשינ ,ךיז טרַאּפשעגנַײא,

 -עלַאּב רעד ",וק ַא ןּבַײרטוצנָא יו טשינ טסייוו ןוא ףרָאד ןיא גנַאל ױזַא;

 ןעמַאמ רעד וצ ייג; .טנַאה סקערוי ןוֿפ ןקעטש םעד ןסירעגסיורַא טָאה סָאּב

 טּפוטשעגקעװַא טָאה סָאּבעלַאּב רעד ".זָאנ עטצָארַאּב יד ןשיװּפָא ריד לָאז יז

 יד ".וָאה ,וָאה ,וָאה ,וָאה, .וק יד ןּבירטעגרעטנוא ןיילַא ןוא טַײז ַא ןיא ןקערוי

 ,סױרַאֿפ טנַאּפשעג קַיור טָאה וק

 ףיוא שטָאכ ,ךיז עקירּבעצ רעדָא ,ּפָא ךיז לעטש ,הֿבוט ַא רימ וט ,ַאשטעמ,

 .קנַאדעג ןיא ןטעּבעג קערוי טָאה *,טונימ ןייא
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 עדליוו

 זיא וק יד .טגָאיעגרעטנוא יז ןוא וק יד ןגָאלשעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד

 רעד טָאה ",עלעמעל ַא יװ וק ַא; .געוו ןוֿפ ּפָארַא טשינ רעּבָא ,ןֿפָאלעג ּבלַאה

 ,טכַארַאֿפ טימ ןקערוי ףיוא טקוקעג ןוא טגָאזעג סָאּבעלַאּב

 .א א ִׂש

 ?טלָאװעג ױזַא טָאג טָאה סָאװרַאֿפ

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןֿפַאלעגֿפױרַא ןוא ךלימ עלעּפעט ַא טּפַאכעג טָאה קערוי

 ",ךלימ ריד רַאֿפ ּבָאה'כ .קירוצ ָאד ןיוש ןיּב'כ ,עלהנח;

 ,ןֿפורעגנָא טשינ ךיז טָאה עלהנח

 ךַײלג ,ךלימ עמערַאװ עשירֿפ ,עלהנחק .ריא ןּבענ טינקעגרעדינַא טָאה קערוי

 ",ללעמ רעד ןוֿפ

 ,ךלימ יד טלעטשעגקעװַא טָאה קערוי .טקעוועגרעּביא טשינ ךיז טָאה עלהנח

 טנעה יד .ןגיוא יד טנֿפעעג טשינ טָאה יז .ןעלהנח ןעלסיירט ןעמונעג טָאה רע

 לסיירט ַא יז טָאה רע .ץלָאה רעקיטש יװ ףַײטש ןוא טלַאק ןעגנָאהעגּפָארַא ןּבָאה

 רעד וצ רעטניהַא ןלַאֿפעגקירוצ ןוא ןָאטעג יירד ַא ךיז טָאה לּפעק סָאד .ןָאטעג

 טגײלעגּפָארַא קירוצ ךעלעמַאּפ טָאה קערוי .ןוה רעטעליוקעג ַא ַײּב יו ,עציילּפ

 ןטנוא .עּפַאלק רעד וצ קעװַא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .ייה ןֿפױא ןעלהנח

 -הלעמ טָאה וק עצרַאװש יד .טסימ ןיא טלּבַארגעג םיריזח יד ןּבָאה לַאטש ןיא

 ,עטירָאק עקידייל סרעצרַאװש רעד טקעלעגסיוא טָאה ַאשטעמ .האנה טימ ט'הריג

 יד ,ןֿפױל ןעמונעג ןוא רעטייל םעד ןוֿפ ןָאטעג גנורּפש ַא םעצולּפ טָאה קערוי

 ַא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ןוה ַא .טַײז ַא ןיא ןעגנורּפשעגּפָא ןענעז ךעלמיריזח

 ןֿפָאלעג זיא קערוי .ליּבעג ַא טימ ןֿפָאלעגנָא זיא קליוו .רעטייל םוצ ןָאטעג ילֿפ

 ,דלעֿפ םוצ ףיוה ןוֿפ סיױרַא

 יןסינַאּב, וצ ןֿפנָארּב ןֿפױק ןעגנַאגעגקעװַא טַאהעג ןיוש זיא סָאּבעלַאּב רעד

 קירּבַא ןַא טכָאקעג ,ךיק רעד יב טערָאּפעג ךיז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .וק עַײנ יד

 ןֿפָאלשעג ךָאנ זיא ףרָאד סָאד .ןֿפָאלשעג ךָאנ ןענעז רעדניק יד .ןַאשטעמ רַאֿפ

 ןדליוו סקערוי ןעזעג טָאה קליוו רָאנ .סעקנַאילוה רָאידַײנ עקיטכענ יד ןוֿפ דימ

 ,דלעֿפ סנירג םעד רעּבירַא ,עקנָאל יד רעּבירַא .םיא ךָאנ ןֿפָאלעג ןוא ףיול

 ןגיוּב ןוֿפ לַײֿפ ַא יוװ ןגָארטעג ךיז קערוי טָאה ךַײט םענערױרֿפרַאֿפ םעד רעּבירַא

 ןוא יינש םעד ןיא ןעקנוזעגנַײרַא זיא רע .ןרָאװעג ןטינשעגרעטנוא םעצולּפ ןוא

 ,ליומ ןֿפױא םיוש ַא טימ ןגיל ןּבילּבעג

 ,ןֿפױל ןלענש ןוֿפ טעּפָאסעג טָאה רע .ןקערוי ןּבענ ןייטש ןּבילּבעג זיא קליוו

 םעד טּפַאכעגּפָא .גנוצ עגנַאל עקידרעטיצ ַא ןעגנַאהעגסױרַא טָאה קסיּפ ןוֿפ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טלעטשעגּפָא ןקערוי םורַא זַײרק ַא ןיא ןֿפױל ןעמונעג טנוה רעד טָאה םעטָא

 ַא ןיא ןעגנַאגרַאֿפ ךיז ןוא יינש םעניא סיֿפ עטשרעדָאֿפ יד ןּבָארגרַאֿפ ,ךיז

 טרעֿפטנעעג סנטַײװנוֿפ טָאה טנוה ַא רָאנ .טַײװ ןעוועג זיא ףרָאד סָאד .לַײהעג

 ףיוא טעּפַאל עטשרעדָאֿפ יד טימ ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא קליוו .ףור סקליוו ףיוא

 יירד ַא ךיז ןּבָאה ןגיוא סקערוי .םינּפ ןַײז ןקעל ןעמונעג ןוא טסורּב סקערוי

 ןָאטעג געװַאּב ַא ךיז טָאה טנַאה יד .ךעלּפעל ענעסָאלשעג יד רעטנוא ןָאטעג

 טריּבורּפ ךיז טָאה קערוי .ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה קליוו ,טנוה םעד ןּפוטשוצּפָא

 -רעּביא םיא ןוא םיא םורַא ןצנַאט דליוו ןעמונעג טָאה טנוה רעד .ןלעטשֿפױא

 יד רעּביא טקוקעגמורַא ךיז ןוא טצעזעגֿפױא קירוצ ךיז טָאה קערוי .טרעקעג

 טכַאװעגֿפױא םעצולּפ טָאה דליּב ַא ?ץעגרע ָאד רע זיא ּוװ .רעדלעֿפ עטײנשרַאֿפ

 םיא טקירד .םורַא םיא טמענ יז .קירּב רעד ןּבענ עקשטינטעל יד :םיא ןיא

 ױרֿפ יד ןעמענֿפױרַא רעדָא .ןעלהנח ןעגנערּבּפָארַא טנָאקעג טָאה רע .,ךיז וצ

 טשינ רע טָאה סָאד וליֿפַא .ןעלהנח וצ ךיוא ןָאט סָאד לָאז יז םעדיוּב ןֿפױא

 .טשינ סָאד וליֿפַא .לרעטסעווש ןיילק ןַײז רַאֿפ ןָאטעג

 ןוא ףיה ןיא ןַײרַא זיא קערוי .ןעועג טשינ רענייק זיא םייה רעד ןיא

 םוצ קעװַא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע .ריטילַאטש רעד ַײּב ןייטש ןּבילּבעג

 סָאד .ןַײרַא דלַאװ ןיא קעװַא ןוא ,לדָאּפש ַא ,קַאה יד ןעמונעג טָאה קערוי .רעַײש

 .ןעלהנח רַאֿפ ןָאט ךָאנ ןָאק רע סָאװ ץלַא זיא

 -ייב טימ טלגנירעגמורַא ץַאלּפ לקיטש ַא ַײּב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קערוי

 -עגסיוא טָאה קַאה יד .ןרױרֿפרַאֿפ ןעוועג דרע יד זיא יינש םעד רעטנוא .רעמ

 -עלַאּב יד ,דלַאװ םעד רעּביא טכליהעגּפָא ןּבָאה ּפעלק יד .זַײא רעקיטש טעבולד

 ןֿפױלוצ ןעמוק טעװ ,רמוש-דלַאװ רעד ,עװָאיַאג רעד ,ןרעהרעד ןלעוו םיטַאּב

 יד זיא רעֿפיט לסיּבַא .סנייא ץלַא ןיוש םיא זיא סע !ייז ןלָאז .סקיּב ןַײז טימ

 ,ּפמעט ןעוועג ןיוש ןיא קַאה יד .ןעלצרָאװ טימ ןטכָאלֿפעגכרודַא ןעוועג דרע

 ןגָארטוצּפָארַא חוּכ ןּבַײלּב רָאנ לָאז סע .ןּבױהֿפױא טנָאקעג םיוק יז טָאה קערוי

 ,רֿבק ריא וצ יז ןּפעלשרעד ןוא םעדיוב ןוֿפ ןעלהנח

 רעטַײװ טָאה קערוי ,ןֿפורעג טרָאד עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *!קערוי ,קערוי;

 ןוא ףור ַא טָאה "!קערוי ,קערויג ,ןּבָארגעג רעטַײװ ,ןעלצרָאװ יד טקַאהעג

 טקַאהעגרעטנוא רעטַײװ טָאה רע .םיוּב וצ םיוּב ןוֿפ ןגָארטעג ךיז תולוקרעדיוו

 ףור םעד רעטנוא ךיוא טקַאה רע טכודעג םיא ךיז טָאה סע .ןעלצרָאװ-רעמייּב

 *,קערוי ,קערוי;

 ,לַאטש םוצ קירוצ טּפעלשעג ךיז טָאה קערוי ןעוו טנוװָא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 יו טָאה ישעטַאט רעד .םיא רַאֿפ ןעמּוװשעגֿפױא זיא טלַאטשעג סישעטַאט םעד

 ",ןליוו סטָאג2 :טגָאזעג לָאמעלַא

 -עשרַאװ יד רעּביא טּפעלשעג יז ּבָאה ךיא ? טלָאװעג ױזַא טָאג טָאה סָאװרַאֿפ
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 עד ליוו

 ןּבעגעג ריא ּבָאה ךיא .רעדלעֿפ רעביא ריא טימ ןֿפָאלעג ןיּב ךיא .ןסַאג רעוו

 סָאװ ! ךיא ,ךיא ,ךיא .םעדיוב ןֿפױא ןטלַאהַאּב יז ּבָאה ךיא .טיורּב לקיטש ןַײמ

 ?ןשימוצנַײרַא טַאהעג ָאד ךיז טָאג טָאה

 טנזיוט ,טריּבורּפ טשינ ןעד ךיא ּבָאה ?קידלוש םעלַא ןיא ןיּב ךיא ? ךיא

 ? עטסָאבעלַאּב רעד טימ ןדער ,טריּבורּפ לָאמ

 !ןבירטעגסױרַא ןּבָאה סיקסנישטליוו יד ?ןּבירטעגסױרַא טשינ טלָאװ יז

 ןוא סיז-רעקוצ ןעוועג ייז ןענעז ָאטעג ןוֿפ תורוחס ייז וצ טכַארּבעג ּבָאה'כ ןעוו

 ןיא עטסָאּבעלַאּב יד ,ןֿפױוז ןייא ןיא טלַאה סָאּבעלַאּב רעד -- -- -- ךָאנרעד

 == -- -- טייהנגעלעג רעטוג ַא ףיוא ןטרַאװ טזומעג ּבָאה ךיא .ןטלעש ןייא

 -עלַאּב יד זַא : תמא זיא'ס ןוא !סיוא .ןטרַאװ וצ סָאװ ףיוא רעמ ָאטשינ ,ןיינ

 ,ןיימ'כ -- -- -- עלוֿפ טשיּפעגנָא ךיא ּבָאה ןָאטעג רעזייב ַא ךיז טָאה עטסָאב

 .ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רימ זיא ןושל סָאד ,טיוט םוצ ןקָארשרעד ךיז ּבָאה ךיא

 ןוא ,טיוט םוצ ןקָארשרעד ךיז ּבָאה ךיא .ןריקיזיר טֿפרַאדעג ָאי ךיא ּבָאה רשֿפא

 טנָאקעג ךיא ּבָאה יוװ ,טיוט םוצ ןרָאװעג ןרױרֿפרַאֿפ לַײװרעד זיא עלהנח ? עלהנח

 ..29} !?ןסיוו טנָאקעג ךיא ּבָאה יו ?ןסיװ

 םעד טכוזעג טשינ רעמ טָאה קערוי .ןעמוקעג טשינ זיא רעֿפטנע ןייק

 לָאמעלַא ןיּב ךיא ןוא טכערעג לָאמעלַא טָאג זיא םיא ַײּב ,טלַאטשעג סישעטַאט

 ?ןעשעג זיא'ס סָאװ טסייוו וד ,קליוו; ,ןֿפָאלעגנגעקַא םיא זיא קליוו ...קידלוש

 *,טסייוו וד רָאנ

 םוצ ןכָארקעגוצ זיא רע .רעטייל ןֿפױא טּפעלשעגֿפױרַא ךיז םיוק טָאה רע

 רע טָאה קידרעּביֿפ !ָאטשינ .ןעלהנח טזָאלעג טָאה רע ּוװ ןעמיוק ןּבענ ייה

 ןסירעגֿפױא טָאה יירשעג קידמיואמ סיורג ַא !ָאטשינ ,ָאטשינ .ייה סָאד טערָאטעג

 ,םעדיוּב םעד טלסיירטעצ ןוא ליומ ןַײז

 ,ןֿפורעג םיא ןּבָאה עלַא ,קעטיָאװ ,ַאלעה ,סָאּבעלַאּב רעד ,עטסָאּבעלַאּב יד

 סָאװ ? ןעלהנח טימ ןָאטעג ייז ןּבָאה סָאװ .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה רע

 !? עלהנח רעטיוט רעד וצ ןָאטעגּפָא ייז ןּבָאה סָאװ ? ןעלהנח טימ ןָאטעג ייז ןּבָאה

 טשינ ךיז טָאה רע .רעטייל ןוֿפ טּפעלשענּפָארַא םיא טָאה סָאּבעלַאּב רעד

 סָאּבעלַאּב רעד טָאה "*,המהּב ,טנוה ,רעצָאר , .סניאצלַא ןיוש םיא זיא'ס .טרעוועג

 ",םעדיוּב ןטלַאק ןֿפױא דניק קנַארק ַא טזָאל ןוא םורַא טֿפױל, .טלדיזעג

 טֿפָארטשעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,ריד ןוֿפ ץרַאה רעמ טָאה טנוה רעד;

 ".ןרָאװעג ןרױרֿפרַאֿפ רעִיש ךָאד זיא יז; .ןקערוי

 סיר ַא ךיז טָאה קערוי 7? -- יז ??רעיש ?ןרָאװעג ןרױרֿפרַאֿפ רעיש;

 ןייק טשינ ךַאמ ,ַאש .טנַאה רעד ַײּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ןָאטעג

 *.טעּפישז יז סָאװ םיוק ,למוט

 ,ץלָאה טגיילעגוצ רדסּכ טָאה קערוי .ןוויוא ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה רעַײֿפ ַא
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 יז ,ןכַאלֿפ-טנַאה סעטסָאּבעלַאּב רעד ןיא ןֿפנָארּב ןסָאגעגנָא טָאה סָאּבעלַאּב רעד

 םעד ןּבירעגנַײא ןוא לֿפוג רַאד סעלהנח רעּביא טנעה יד טרעקעגרעּביא טָאה

 רעּביא גנוצ יד טריֿפ סָאבעלַאּב רעד ןעזעג טָאה קערוי .ּבַײל ריא ןיא ןֿפנָארּב

 יד ,ןייג .ליומ םוצ לשעלֿפ סָאד ןָאט ּפַאכ א רע טעװ טָא ,ןּפיל ענעקורט יד

 רעּבָא ,טרעסַאװ ליומ ןַײז .טנעה יד םיא וצ סיוא רעדיוו טקערטש עטסָאּבעלַאּב

 -עלַא ךַײא רַאֿפ ןַײז לָאז רימ; .ןעלהנח ןּבַײרוצנַײא ןֿפנָארּב םעד סיוא טסיג רע

 ןּפיל סקערוי ףיוא טרעטיצעג הכרּב ַא טָאה *,ןעמ

 ריא ךיז ןּבָאה ןגיוא יד .ןדנּוװ-זַײל סעלהנח טהֿפרׂשעג טָאה ןֿפנָארּב רעד

 עלהנח ,ןּפיל יד ףיוא סנּפָארטיןַאירעלַאװ רָאּפ ַא .םירוסי ןוֿפ טרעקעגרעּביא

 ריא ןּבַײרנַײא ןעמונעג רעטַײװ טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה

 ,ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,לסיּבַא ןטרַאװ רשֿפא;? .ּבַײל

 ןייק ָאטשינ ,ןּבילּבעג טשינ ריא ןיא ןיוש זיא ןּבעל ךס ןייק ! רעדָא ,רעדָא;

 ַא טימ ןעלהנח טלקיװעגמורַא .טנקסּפעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ",ןגײלוצּפָא טַײצ

 יד טָאה טציא .קעד רענעכוּפ רעסיורג ַא טימ יז טקעדעגמורַא ןוא ךעלַײל סַאנ

 ךיז טָאה קנַארטעג סָאד .טֿפַאז-ענילַאמ טימ רעסַאװ סייה טכַארּבעג עטסָאּבעלַאּב

 ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ?,ריד ךיא גָאז קנירט; ,ליומ סדניק ןרעּביא ןסָאגעג

 "עגקעװַא םיא טָאה עטסָאבעלַאּב יד .ןֿפלעה טלָאװעג טָאה קערוי .טרעזייבעג

 -ּפָארַא ךָאד עלהנח טָאה ךעלעֿפעל רָאּפ ַא .ןגירשעג ,ןטעּבעג ךיז טָאה יז ,ןּבירט

 .ןעגנולשעג

 ןבָאה עלַא יו םעדכָאנ טעּב סעלהנח ןּבענ ןציז ןּבילבעג זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 "ןגיוא יד .טכַאוװעג ןוא ןוויוא ןּבענ ןסעזעג זיא קערוי ךיוא .ןֿפָאלש טגיילעג ךיז

 ךיז ןּבָאה יז .ןגיוא יד ןסירעגֿפױא טָאה רע .רעווש ןרָאװעג םיא ןענעז ךעלּפעל

 ןענַאטשעג עטסָאּבעלַאּב יד זיא טקעוועגרעּביא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןסָאלשעג רעדיוו

 טָאה *,ןעּפַארדסױרַא ךיז טעװ יז .טציוושעג ןוא טציוושעג טָאה יז , .םיא רעּביא

 .טגָאזעג םיא עטסָאּבעלַאּב יד

 ןּבָאה ןּפיל עריא .ןגיוא יד טנֿפעעג לָאמ עכעלטע עלהנח טָאה סנגרָאמוצ

 עלהנח .םיא וצ טלכיימש יז טכודעג ךיז טָאה ןקערוי רעּבָא .טגעװַאּב טשינ ךיז

 טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רעּבָא ,ץיה קינייװ טַאהעג ,רעטכַײל טמעטָאעג טָאה

 .רעסַאװ סיז ךעלעֿפעל רָאּפ ַא יו ןעמעננַײרַא רעמ

 א א ט1

 טכַאנ רעקידהחונמ א ךָאנ

 -עלַאּב יד ,ךלימ קיניײװ ןּבעגעג ,וק עַײנ יד ,ַאשטעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד

 עקידמניחּב ַא ,לװָאּב ַא טרעײלשעגנַײא ריא טָאה עמ טניימעג טָאה עטסָאּב
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 עד ליוו

 סנגרָאמוצ ַאשטעמ טָאה טעז רעד וצ ךיז ןסענָא ןוא ךיז ןעורסיוא ןכָאנ .ןירעסערֿפ

 ,וק "ןַײז; טימ ץלָאטש ןעוועג זיא קערוי .?עצרַאוװש, יד יו ךלימ רעמ ןבעגעג

 -םוי גָאט רעטייווצ ַא יװ ןעוועג קיטנוז זיא תּבש ןעוועג זיא רָאיזַײנ תמחמ

 ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .גָאט ןצנַאג ַא ןעמוקעג ןענעז טסעג .ֿבוט

 ,וק עַײנ יד ןוַײװ ןַײרַא לַאטש ןיא טריֿפעגסױרַא רעדָא ךיק

 סעּפע זיא ןַײרַא בוטש ןיא ךיק ןוֿפ ריט יד זַא טקרעמַאּב טָאה עװָאכַאטס יד

 ןיא .קעװַא ןיוש ןענעז טסעג עלַא יו םעדכָאנ ןּבילּבעג יז זיא טכַאמרַאֿפ טנַײה

 זַא ןעוועג דשוח עווָאכַאטס יד טָאה ,ןֿפנָארּב ןוֿפ חיר ַא ןענאטשעג זיא ּבוטש

 טדניש ךַאטס רעטלַא רעד ,װערקַאשּפ, .'רעּבמיּב' בוטש ןיא טרָאד טכַאמ קעצַאװ

 ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןֿפנָארּב ןכַאמ לָאז ץעמע ךָאנ טַײצ ןיוש ,.לטרעווק ַא רַאֿפ טיוה יד

 ,טגָאזעג עוװָאכַאטס יד טָאה *,רעקיליּב לסיּבַא

 .ןעוועג םיּכסמ סָאּבעלַאּב רעד טָאה *,טַײצ גנַאל ןיוש,

 עװָאכַאטס יד טָאה 1 'רעּבמיּב' קיליּב ןֿפױק ןָאק עמ ּוװ רשֿפא טסייוו וד;,

 .טזָאלעגּפָא טשינ

 ",ןסיוו טלָאװעג ךיוא טלָאװיכ,

 טָאה *? רעּבמיּב טשינ זיא סע רעדָא ,ןעױרטרַאֿפ וצ ךיז ארומ טָאה רע;

 טעװ ץעמע זיּב גנַאל ױזַא ןציז וצ ןסָאלשַאּב ןוא טרעלקעגנַײרַא עוװָאכַאטס יד

 ,בוטש ןיא ךיז טרעדור סעּפע טרעהעג טָאה יז .בוטש רעד וצ ריט יד ןענעֿפע

 ,סױרַא טשינ זיא רענייק ןוא ןַײרַא טשינ זיא רענייק רעּבָא

 ,טגערֿפעג עוװָאכַאטס יד טָאה *1 בוטש ןיא ריד ַײּב טרָאד טגיל רעוו,

 וצ טשינ ןגױט רעדניק עשיטָאטש יד .ןרָאװעג קנַארק קעּבָארַאּפ רעד;

 .טרעֿפטנעעג עטסָאבעלַאּב יד טָאה *,טעּברַא רעשיֿפרָאד

 .ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא עװָאכַאטס יד .ןקלעמ סױרַא ןיוש זיא סָאּבעלַאּב רעד

 ךיז עװָאכַאטס יד טָאה ,ץלָאה לסיּבַא ןעגנערּבנַײרַא סױרַא זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 עריא טרעהעג ּבוטש ןיא טָאה קערוי .ןַײרַא בוטש ןיא ריט רעד וצ טרַאשעגוצ

 ריא קערוי טָאה ריט יד ןענעֿפע ןּבױהעגנָא טָאה יז רָאנ יו .טירט עשיצעק

 ",ןסיורד זיא עטסָאּבעלַאּב יד? .געוו םעד טלעטשרַאֿפ

 סיוא רימ טסעז וד .חלג םעד ריד וצ ןֿפור ןיוש ףרַאד עמ טניימעג ּבָאה'כ;

 ןטלַאהעגוצ טָאה רע .ןקערוי ןּפוטשקעװַא טלָאװעג טָאה יז ?,דרעֿפ ַא יו טנוזעג

 ",ךיײא טכוז ַאװָאכַאטס ינַאּפ יד ,עטסָאּבעלַאּב; : ןֿפורעג ןוא ריט יד

 ןיא ןַײרַא אקווד טליוװ ריא, .ןֿפױלוצנַײרַא ןעמוקעג זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 "! טמוק ? עװָאכַאטס ,בוטש

 ",טשינ ןעמ ףרַאד תודוס טרָאד טָאה ריא זַא;

 ,ןטבילעג ַא ןטלַאהַאּב ןטרָאד ּבָאה'כ .טמוק ,תודוס ענַײמ טכוז ריא ּביוא;

 "ןקעצַאװ סיוא טשינ טגָאז רָאנ
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 ".ַאװָאקצַאװ טכָאקעגֿפױא ױזַא ןרעוו דלַאּב טשינ טֿפרַאד ריא;

 ,דנַײרֿפ עטוג ןוא םינכש ןענעז רימ ? ךַײא ףיוא ךיא ? טכָאקעגֿפױא ןיּב ךיא;

 רעהַא טמוק ,טשינ טליוו ריא זַא .בוטש ןיא ןײגנַײרַא טליוו ריא טניימעג ּבָאה'כ

 .שיט םַײּב ךיז טצעז

 ךיז טָאה עוװָאכַאטס יד ןעוו טמעטָאעגּפָא רעטכַײל טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 ּבָאה סָאװ ?עװָאכַאטס ,ךַײא ףיוא ךיז רעזייּב'כ טניימעג ט'ריא , .טצעזעגקעוװוַא

 ,רָאי-ַײנ .טעקשָאינשרַאֿפ לסיּבַא ךיא ןיּב רשֿפא ? סייוו'כ ?ןרעזייּב וצ ךיז ךיא

 *?ליֿפוצ ןעקנורטעג .וק עַײנ ַא

 םעדכָאנ עטסָאּבעלַאּב יד טרעכיזרַאֿפ קערוי טָאה *,ןעזעג טשינרָאג טָאה יז,

 .קעװַא זיא עװָאכַאטס יד יו

 *,ןָאטּפָא ןָאק קיטש רעטיּב סָאד סָאװ ןוֿפ ןטיהסיוא זדנוא עמַאמ סטָאג לָאז;

 -רָאּפ םעד רַאֿפ ןעינקרעדינַא ּבוטש ןיא ןַײרַא ןוא טגָאזעג עטסָאּבעלַאּב יד טָאה

 -ָאק ןֿפױא ןעוועג זיא ץַאק יד .רעטומ רעקילייה רעד ןוֿפ עלעוטַאטס םענעַײלעצ

 זיא עטסָאּבעלַאּב יד ןעוו .רעטוּפ עקלעסָא ןַא וצ טּפַאכעגוצ טַאהעג ךיז .דָאמ

 רעקילייה רעד ןוֿפ עלעוטַאטס סָאד .ןָאטעג גנורּפש ַא ץַאק יד טָאה ןעמוקעגוצ

 .ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא עמַאמ

 -רעּביא זיא עטסָאּבעלַאּב יד .דַײרק יוװ ןרָאװעג ךיילּב ןענעז ןּפיל סקערוי

 .ןמיס ןטכעלש םעד ןיא רעכיז טעז יז ,קיּביילג

 ןטכַארטוצ סעּפע זומ רע ,ןֿפָאלשנַײא טנָאקעג טשינ קערוי טָאה טכַאנ יד

 יד ,ןמיס ןטוג ַא ןירעד ןעז טעװ עטסָאּבעלַאּב יד סָאװ סעּפע ןעשעג זומ סע

 יד ,רָאה עלעקנוט סעלהנח ןעזעג טָאה עװָאכַאטס יד זַא ארומ טָאה עטסָאּבעלַאּב

 עטוג ַא סָאװ סעּכ ןיא זיא עמַאמ עקילייה יד זַא יאדוװַא טכַארט עטסָאבעלַאּב

 דליּבּפָא ריא טלָאװעג טשינ טָאה עמַאמ עקילייה יד .ןדִיי סיוא טלַאהַאּב ןטסירק

 ןכַאמ טנָאקעג טלָאװ רע ּביוא .דִיי ַא טגיל'ס ּוװ טעּב ַא רעּביאנגעק ןייטש לָאז

 ץנַאג קירוצ לָאז ,ןּפעלקנעמַאזצ קירוצ ךיז לָאז עלעוטַאטס ןוֿפ ַײלעצרָאּפ סָאד

 ,ןמיס ןטוג ַא סעּפע זַײװַאּב ,סנ ַא זַײװַאּב ,וינעטָאג ,טָאג .ןרעוו

 וצ ןֿפָאלעג טשרעוצ רע זיא טּפַאכעגֿפױא ךיז סנגרָאמוצ טָאה קערוי ןעוו

 טרָאד ןענעז עלעוטַאטס םענעכָארּבעצ םעד ןוֿפ ךעלּברעש יד .,דָאמָאק רעד

 .סנ ןייק ןעשעג טשינ זיא'ס .ןטכענ יו ןגעלעג

 טּפוטשעג סע ןוא ךלימ ףיוא ענַאמ לסיּבַא טכָאקעגּפָא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 ןצנַאגניא ןיוש טָאה יז .ןּבעגעגקירוצ דלַאּב סע טָאה עלהנח .ליומ ןיא ןעלהנח

 יד ןענעֿפע וצ וליֿפַא חוּכ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעּבָא ,ץיה ןייק טַאהעג טשינ

 טלָאװ קצָאװטָא ןוֿפ רָאטקָאד רעד ּביוא .רָאטקָאד ַא טֿפרַאדַאּב טלָאװ עמ .ןגיוא

 עקשטירּב ןַײז טימ ןרָאֿפרַאֿפ טלָאװ רע ּביוא ,ןעמוק וצ ןעוועג םיּכסמ וליֿפַא
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 עדליוו

 םעד ןעגנערּב טשינ ןָאק עמ .טסּוװעג ףרָאד עצנַאג סָאד טלָאװ ,עטַאכ רעד רַאֿפ

 ,רָאטקָאד

 ַא וליֿפַא ןיוש טָאה יז רעּבָא ,ןגיוא יד טנֿפעעג עלהנח טָאה טנוװָא ןיא

 רעדיװ םעטָא סעלהנח זיא טכַאנַײּב .ןעגנילשּפָארַא טנָאקעג טשינ ייט עלעֿפעל

 "עג טָאה רעַײֿפ סָאד .ןכַײרּפ וצ רעווש ױזַא חוּכ יז טמענ ּוװ .ןרָאװעג רעווש

 טָאה עמ .טעמושזעג טָאה רעסַאװ קינַײשט ַא .ךיק רעד ןיא ,ןוויוא ןיא טרעקַאלֿפ

 -ֿפױא טָאה קערוי .סיֿפ עטלַאק סעלהנח וצ רעסַאװ םערַאװ ךעלשעלֿפ טגיילעג

 עקידייל רעמ ןעניֿפעג רע ןָאק ּוװ .טכַאנ ןטימניא עטסָאּבעלַאּב יד טקעוװעג

 .ןסיורדניא עכורעװַאז- יינש ַא זיא'ס .טלַאק ןענעז ךעלטנעה יד ךיוא .רעשעלֿפ

 טשינ ןיוש ףרַאד עמ; .טעּב סעלהנח וצ ןעגנַאגעגוצ זיא עטסָאּבעלַאּב יד

 *.ךעלשעלֿפ ןייק

 ךעלדנקלָאװ:ךיור .טכַאנ רעקידהחונמ ַא ךָאנ טקעוװעג ךיז טָאה ףרָאד סָאד

 סנקלָאװ יד .טרעטַײלעגסיױא ךיז טָאה'ס .סנעמיוק יד ןוֿפ ןעִיצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה

 טָאה ןוז יד ,למיה ןרָאלק ןעיולּב זָאר ַא טקעלּפטנַא ןוא ןעמּוװשעצ ךיז ןענעז

 טקעדעגוצ טָאה יינש רעד ,ןעניורק-רעמייב יד ףיוא טסָארֿפ םעד טלקניֿפעצ

 טרָא ןייא ףיוא רָאנ .קעד רעקיכוּפ רעסַײװ ַא יו רעדלעֿפ יד ףיוא העירז יד

 רעּביא םעדיוּב ןֿפױא ייה ןיא ןוא ,ןֿפרָאװעצ ןעוועג יינש רעד זיא רעמייב ןשיווצ

 .ףוג ןשירעדניק ַא ןוֿפ קורדּפָא רעד ןּבילּבעג קידייל זיא עטַאכ רעשירעיוּפ ַא

 ?ײט ןטשרע ןֿפ גָאליּפע

 רעטשרעּבייא רעד טביולעג

 עטײנשרַאֿפ רעּביא ןגָארטעג ךיז טָאה עשרַאװ ןייק רעדיווש ןוֿפ ןַאּבניילק יד

 ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ּפָאק רעד ,ףוג ןשלגנַיי ןדימ ַא טגיװעגנַײא ןוא רעדלעֿפ

 עמשטוק ַא .טסורּב רעד וצ ןעקנוזעג רעדיוו ןוא ןָאגַאװ ןוֿפ לסיירט ןדעי יב

 רעטעטַאלעג רעיורג ַא רעּביא ןרעטש רעטלּפוטשעג ַא ,רָאה עדנַאלּב-קידורּב

 .סייווש ןטלַאק טימ לוֿפ לּפוטש רעדעי -- ,עקטרוק

 *ל לסָאי;

 *,יקסלַאװָאק קערוי ,קערוי ןיּב'כ;

 *! לסָאי;

 ",קערוי ךיא ,ךיא ןיּב ָאד ...ששש ?וטסיּב סָאד ,ישעדייז יוא .,,ששש;

 7? עלהגח זיא ווו;

 "...ישעטַאט םעד ןֿפָארטעג סע טָאה טשרעוצ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 *ל ישעטַאט רעד זיא ווו;

 *,טזַאגרַאֿפ ,עקנילּבערט ןיא;

 *ל אנענע

 י--- -- = ןּבָאה ייז ,ישעטַאט ןטימ ןעמַאזוצ;

 *ישעמַאמ ידע

 *,ָאטעג ןיא ןּבילּבעג;

 *? עלהנח;

 ?,ָאטעג ןוֿפ טלגומשעגסיױרַא יז ּבָאה ךיא .סױרַא זיא עלהנח;

 *? ףלהנח זיא ּוװ,

 "-- -- -- טשרעוצ .ןלייצרעד וצ עטכישעג עגנַאל ַא זיא'ס;

 ערעווש יד .ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא קערוי ,וויטָאמָאקָאל ןוֿפ ףַײֿפ רעֿפרַאש ַא

 עטלּפענרַאֿפ ענַײז ןסָאלשרַאֿפ ןוא טזָאלעגּפָארַא קירוצ דלַאּב ךיז ןּבָאה ךעלּפעל

 "? שלהנח זיא ווו; : ןעמוקעגקירוצ זיא עדייז רעד .ןגיוא

 ריא

 לָאז

 *ל ישפצדייז וד ןוא;

 *? ךיאמ רעטעֿפ רעד ,עקנילבערט ןיא טזַאגרַאֿפ,

 *.סַאג ןיא ןסָאשרעד;

 3 עלעדנימ;,

 ".לָאטיּפש-רעדניק ןיא טעּברַא רעד ַײּב ןסָאשרעד;

 "?ןסָאשרעד ?טזַאגרַאֿפ ? עלהנח זיא ּוװ ? עלהנח ןוא;

 ןּבענ ןסעזעג ןיּב'כ .רעסעּב ןעוועג ןיוש ריא זיא'ס ,טליקרַאֿפ ךיז טָאה יז,

 == -- -- םעצולּפ ,רימ וצ טלכיימשעג טָאה יז ןוא טעּב ןֿפױא

 "! ךעטשרעּבייא רעד טּביױלעג ? קנערק ַא ןוֿפ טעּב ןיא ןּברָאטשעג;

 === == -- לשעדייז ,ישעדייז,

 רֶע ישעדייז םעד ןטעּב טלָאװעג ךָאנ טָאה רע ןוא קעװַא זיא ישעדייז רעד

 ןעז לָאז עטסָאּבעלַאּב יד ,ןרעװ ץנַאג קירוצ לָאז עלעוטַאטס סָאד ןכַאמ

 רע ףרַאד סָאװ ןוא ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא ישעדייז רעד רעּבָא .ןמיס ןטוג ַא ןירעד

 ןסיורד ישעדייז םעד ןעזרעד טָאה רע -- -- - זַא ןמיס ןטוג ַא טציא ןיוש

 "רעד ךיז רעּבָא ,ישעדייז םוצ ןֿפור טלָאװעג טָאה רע .רעטצנעֿפ טַײז רענעי ןוֿפ

 ןַײז וצ טלטַײטעג רָאנ טָאה רע .ליומ סָאד טקַאהרַאֿפ ןוא זיא רע ּוװ טנָאמ

 ּבָאה ךיא ,ישעדייז ,טשינ ךיז גרָאז רימ רַאֿפ : ןעקנווועג ןוא זָאנ רעטלּפוטשעג

 ,םינּפ ןדלָאג ַא

 לייט ןטשרע ןוֿפ ףוס
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 ןגעיוא עלעקנוט

 ,גיוא ןַײמ זיא שינרעגרע ןוֿפ לקנוט ןוא ... ,
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 דנַאטשֿפיוא

 טרעטיצעג ױזַא טָאה עמ .?חסּפ רערשּכ ַא; ןשטניוו ךיז ןדַיי ןגעלֿפ לָאמַא

 ןעוועג זיא סָאד .ץמח לקערּב ַא ץעגרע ןרעגלַאװרַאֿפ טשינ הלילח ךיז לָאז סע

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא ?חסּפ ןרשּכ ַא ןּבָאה טסלָאז; ןוא גרָאז עטסערג יד

 יד ןסע ץלַא געמ עמ ,ןגָאז םינּבר יד ןוא חסּפ וצ טייג סע ,שטנּוװ-ֿבוט-םוי

 זיא הווצמ עטסערג יד ,טייקטרענרעד-טשינ ןוֿפ ןייגוצסיוא זיא הריֿבע עטסערג

 טָאה לָאמַא .חסּפ ףיוא ץלַאמש סיוא טציא ןעמ טזָאל ,לָאמַא יו .ןבעלוצרעּביא

 ַא ןַײז ָאי סע רשֿפא .סטעֿפ-דרעֿפ טנַײה ,ץלַאמש-ןזדנעג טזָאלעגסױא ןעמ

 ,הערּפ םעַײנ ַא טימ הדגה עטלַא יד .ןַײוװ ןּפָארט ַא ךיוא רשֿפא ,הצמ לקיטש

 ַא רעּביא ןעמ טכַאמ הכרּב ַארַאֿפ סָאװ .דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַײז טעו סטעֿפ סָאד ןוא

 הטיחש רעסיורג רעד ןוֿפ ץכעּבַײלּברעּביא סָאד ףרַאד ? סטעֿפ-דרעֿפ טימ לכאמ

 ? ללה ןגָאז

 "ןַאּבטסָא רעצנַאג רעד ןיא .ןעקנַאדעג עכלעזַא טימ ןקידניז טשינ רָאט יז

 זיא סָאװ עקיצנייא יד יז זיא ,טכיש-טכַאנ יד ןוא טכיש-גָאט יד ,עקוווצַאלּפ

 רעדניק יד :סָאד יו רעמכָאנ .ךעלרעדניק ייווצ טימ ,ערה"ןיע ןייק ,ןּבילבעג

 גונעג טשינ לַײװרעד טָאה יז ַײא .טַײז רענעי ףיוא ,טָאג ןעקנַאד ,ןיוש ןענעז

 רעדיוו יז טעװ רשֿפא .ןכיגניא ןקידנע עקַאט ךיז המחלמ יד טעוװ רשֿפא ?טלעג

 ,ןריקיזיר ןָאק לסָאי ,ןרַאלָאד לסיּבַא ךָאנ ןעמוקַאּב ןוא קישזוג ןַאּפ םעד ןעניֿפעג

 ,ןֿפלעה ךיוא ריא רע טעװ ,ןעלסָאי טמערישַאּב רעטשרעּבייא רעד ? טשינ יז ןוא

 וליֿפַא טָאה יז .ןגָארטרעד טשינ טלָאװ רעױּפ ַא סָאװ קַאזקור ַא טּפעלש יז

 ףירט ױזַא דלַאּב ןיוש זיא גרַאװרעטוֿפ שטָאכ ,סקוֿפ-רעּבליז ַא ןגָארטעגסױרַא

 רָאי ייווצ טימ ךָאנ סרעטוֿפ ערעייז ןבעגקעװַא טֿפרַאדעג ןּבָאה ןדִיי .רעוועג יו

 ןּבַײלּב רעּבָא ,ּפָאק ןיא ליוק ַא ןבעג םעד רַאֿפ ןָאק רַאדנַאשז רעטכעלש ַא ,קירוצ

 ךס ַא ןענידרַאֿפ זומ יז .עקיזיר ערענעלק ןייק טשינ זיא ָאטעג ןיא גנַאל וצ

 ןטשרּוװ עטנקירטעג יז טריֿפ ןַײרַא ָאטעג ןיא קירוצ וליֿפַא .לענש ,ןרַאלָאד

 רַאדנָאשז רעטסגרע רעד וליֿפַא סָאװ ,לֿפָאטרַאק קַאז ַא טשינ ןוא ןוורעסנָאק

 וצ סע טֿפױק עמ ןוא ,גנַאל ךיז ןטלַאה סָאװ ןכַאז טגנערּב יז ,ןזָאלכרודַא טעוו

 ןָאק עמ ןוא ךַײלגוצ דלָאג טימ טנַײה ןענעז ןכַאז יד .סרעקנוּב יד ןיא ןטלַאהַאּב

 ,ןשקָאל ןּבָאה זומ יז .ןשקָאל' ןיא טלָאצַאּב ןרעדָאֿפ

 -טכַאנ רעד טימ ןײגוצסױרַא טקנוּפלמַאז ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא עדלָאג

 רעױטיךַאװ םַײּב ןריציֿפָא עכעלטע :הרוׂשּב ַא טכַארּבעג טָאה ץעמע .טכיש

 .קעזקור יד טשינ וליֿפַא טרידיווער עמ .ךרודַא טייג ץלַא רעּבָא ,אקזינ ףיוא
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 יז רערעווש זיא סע .טכעלש זיא ךַאװ רעד וצ טמוק ריציֿפָא ןַא רָאנ ןעוו

 -סױרַא ןליוו ןטנַאיצילַאּפ עשיליוּפ יד ַײס ,ןרַאדנָאשז יד ַײס ,ןוא ןֿפױקוצרעביא

 -רעטנוא ןזיװַאּב טציא ןעמ טָאה .הרוחס עשידִיי ןריקסיֿפנָאק ןיא רעֿפײא ןזַײװ

 !טלעװ קע ? םיקידצ ןריציֿפָא ?לָאמַאטימ ןריציֿפָא עכעלטע שזַא ןֿפױקוצ

 ןיא ןֿפױלנַײרַא זומ יז .ךיוּב ןיא ןֿפמַארק טליֿפרעד םעצולּפ טָאה עדלָאג

 טגָאזעג יז טָאה *,קירוצ ןַײז דלַאּב לעוו'כ, ,ןטייקכעלמעווקַאּב טימ זיוה ַא

 .ריא ףיוא ןטרַאװ ןטעּבעג םיא ןוא ,רעריֿפ-ןּפורג םעד ,ןקעמיש

 טרטּפעג טסיזמוא טָאה יז .ּבוטש רענעגייא ריא זיּב ןֿפָאלעגקירוצ זיא יז

 ןסַײּבנָא טניז ןסעגעג טשינרָאג טנַײה ךָאנ טָאה יז !ןֿפמַאמש ,ןֿפמַארק .טַײצ

 טלָאװעג םדוק סע יז טָאה ,הרוחס רענשזַאװ טימ ירֿפרעדניא טנַײה ןעמוקעגקירוצ

 טָאה יז ,טַײצ-קיטימ ןעוועג ןיוש זיא ןֿפָאלש טגיילעג ךיז טָאה יז זיּב ,ןֿפױקרַאֿפ

 ןוא טעּפש ךיז טּפַאכעגֿפױא ,ןֿפָאלש טשלחעג טָאה יז לַײװ ןסע טנָאקעג טשינ

 ןוֿפ ןסע וצ טַײצ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא קַאזקור ריא ןטיירגוצ טֿפרַאדעג

 : רעטרעוװ רָאנ טמירגעג ןּבָאה ךיוּב ןקידייל ריא ןיא ? ןֿפמַארק ןּבָאה יז ןָאק סָאװ

 ? םיקידצ ןשטַײד ? םיקידצ ןריציֿפָא

 טשינ ןיוש עּפורג ריא זיא ץַאלּפלמַאז םוצ ןעמוקעגקירוצ זיא עדלָאג ןעוו

 טלָאװעג ןוא עקווּוצַאלּפ רערעדנַא ןַא וצ ןעּפעשטוצוצ ךיז טכוזעג טָאה יז .ןעוועג

 ,טוג ץלַא ךָאנ זיא ךַאװ יד יצ ןסיוו

 ?,עיזיווער ַא ןָא סױרַא טייג ץלַא;

 *? ןַײרַא ןוא;

 ".ןעמוקנַײרַא ןלעװ סָאװ יד רַאֿפ ןַײז טוג ךיוא סע טעװ סיױרַא טייג סע זַא;

 "? ןעמוקעגנַײרַא ןיוש ןענעז סָאװ יד ןוא;

 ".ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ ןענעז סעקוווצַאלּפ-גָאט יד,

 "? טעּפש ױזַא לָאמעלַא ןעמוק ייז;

 לָאמעלַא ןעמוק רעטעּברַא-"עקרעװ-לַאטעמ" יד .סעגַארֿפ ןָאילימ ַא ןּבָאה יז,

 *...טֿפערט סע רעּבָא .ףניֿפ םורַא

 טַאהעג ךָאנ טָאה יז ןוא ,ריא ןוֿפ קעװַא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה דיי רעד

 יד ןסיוו וצ ןיילַא סעקוווצַאלּפ טימ גנַאל גונעג ןיוש טייג יז .ןגערֿפ וצ ליֿפ ױזַא

 תעגושמ זיא'ס ,ָאי -- -- ןתעגושמ עריא ןָא יז ןּפַאכ סע ןעוו רעּבָא .סרעֿפטנע

 ,ןּבילּבעג טשינ ןענעז טכענ ךס ןייק ןעוו ךַאװ רעטוג ַא טימ טכַאנ ַא ןזָאלוצכרודַא

 טָאה עמ .ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןענעז סעקוווצַאלּפ-ןַאּבטסָא יד

 .ץַאלּפ-סטעּברַא םעד ןבענ טרירַאשָאק ייז

 ןגעק ּפַאלק ַא ןעװעג זיא ָאטעג ןרעסיוא סעקוווצַאלּפ ןטלַאהרַאֿפ סָאד

 געט עכעלטע ןטרַאוװּפָא זומ יז ?ןעוועג ןסיוא סָאד רָאנ ןשטַײד יד ןענעז .לגומש
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 ןגיוא עלעקנוט

 -ַאשָאק טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ סעקוװוצַאלּפ יד טימ ןעשעג טעװ סע סָאװ ןעז ןוא

 עטשרע יד רעּביא זיּב ןטרַאוװּוצ ןיוש טעװ יז ,חסּפ-ֿברע ןיוש זיא קיטנַאמ .טריר

 ,ֿבוט-םוי ףיוא ןעמוקקירוצ יאדוַא טעוו עשטניּפ .ֿבוט-םוי געט

 לא

 טציא זיא ּוװ .רַאֿפעג ַא ןליֿפסױרָאֿפ ןעק יז זַא ןגָאז ריא טגעלֿפ עשטניּפ

 -כעלש ַא -- ןסיורד ןטלַאהרַאֿפ עקוווצַאלּפ-ןַאּבטסָא יד טָאה עמ ?ליֿפעגרָאֿפ ריא

 דלַאּב ָאטעג ןרעסיוא טרירַאשָאק ןעמ טָאה סעקוװצַאלּפ עכעלטע ?ןמיס רעט

 סע זיא .ןַײרַא ָאטעג ןיא קירוצ רעטציא ךָאנ ןעמוק ערעדנַא ,שוריג ןסיורג ןכָאנ

 -ַאֹּב עכעלטע ?ןרעוו טרירַאשָאק ןוא עקוװצַאלּפ ַא טימ סױרַא לָאז יז רַאֿפעג ַא

 -קירוצ ןענעז ןוא עּפורג רעטרירַאשָאק רענעגייא ריא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענעז עטנַאק

 טלָאװ עּפורג ריא טימ סױרַא טנוװֶא םענעי טלָאװ יז ּביוא .ָאטעג ןיא ןעמוקעג

 רעּבָא ,ןײגסױרַא ןוא ןריקיזיר ןיוש ליוו יז .רעדניק יד טימ ןעוועג ןיוש טציא יז

 עּפורג ַא וצ יװ ןַײרַא טמוק סָאװ עּפורג ַא וצ ןעּפעשטוצוצ ךיז רעטכַײל זיא סע

 .ןטיהעג רעמ ןרעוו יד .סױרַא טייג סָאװ

 ןשטַײד ליֿפוצ ןעזעג ןעמ טָאה לָאמנייא .ןעמרַאלַא עכעלטע ןעוועג ןיוש

 ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןֿפָאלעג זיא ןעמ ןוא הלהּב ַא ןרָאװעג זיא ןרעױט-ָאטעג יד ַײב

 טשינ ןצנַאגניא טָאה'מ לַײװ הלהּב ַא ןרָאװעג זיא לָאמ רעדנַא ןַא .סרעקנוּב יד

 תורוׂשּב ,ןעגנַאלק ערעדנַא גָאט עלַא .אשנעג ףיוא רעיוט םַײּב ןשטַײד ןייק ןעזעג

 רעמ לָאז עמ ידּכ תולהּב עשלַאֿפ וצ ןשטַײד יד ןריצָאװָארּפ רשֿפא .ןעמרַאלַא ןוא

 ?ןּביײהנָא עקַאט ךיז טעװ סע ןעוו ןרעו טרימרַאלַא טשינ

 ןשטַײד יד ,טַײלבַאֿפ רעמ ןבוז רעּפעש ץלוש ןוא סנעּבעט יד : תורוׂשּב עטוג

 "עגוצ ןוא טַארנדוי ןיא ןעמוקעג זיא דנַארּב ררוצ רעד .רעטעּברַא רעמ ןֿפרַאד

 רעטכעלש ַא לָאמעלַא זיא ןשטַײד יד ןוֿפ תורוׂשב עטוג .תוצמ ףיוא לעמ טגָאז

 .ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ טשינ טסייוו ןוא טשימעצ ןוא טשוחעצ זיא יז ןוא ,ןמיס

 ערעייז טימ ןשטַײד יד יצ טסייוו רעוו .ןעוועג ָאד שטָאכ טלָאװ עשטניּפ ּביוא

 ןגעוו טלייצרעד עמ ,טלעג ךס ַא ךיז טימ טַאהעג טָאה עשטניּפ -- -- ןעלציּפש

 ןדִיי יד ןעליוק ןוא טלעג סָאד סיוא ןרַאנ ,ךעלטנַײרֿפ ךיז ןזַײװ סָאװ ןקַאילָאּפ

 .טנעה ענעגייא יד טימ

 א

 עדלָאג טָאה *! ןַײז טשינ ןָאק'ס ,ךעלגעמ טשינ זיא'ס ,ןַײז טשינ ןָאק'ס ,ןיינ;

 ריא ףיוא טקוקעג ןּבָאה םינכש יד .רעקנוּב םוצ ןֿפָאלעג זיא יז ןעוו ןגירשעג

 ןַא זיא'ס זַא טרימרַאלַא ןעמעלַא יז טָאה רַאונַאי ןטנעצכַא םעד .רעדנוווזייּב טימ

 טַײרש יז ןוא ָאטעג סָאד ןרעגַאלַאּב ןעײמרַא עצנַאג זַא טגָאז עמ ,טציא .עיצקַא

 .ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא רָאג
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 טשינ ךָאנ ץלַא עדלָאג טָאה ",!עדליוו ןגעק רָאנ עיצקַא ןַא ןַײז ןָאק'ס;

 "ץלוש ןוֿפ לטרַאק ריא ךָאנ טָאה יז .ףוס רעד ןיוש זיא סָאד זַא ןּביילג טלָאװעג

 ,זָאלטרעװ גנַאל ןיוש זיא סצלוש .ןַאּבטסָא רעד ןוֿפ לטרַאק ריא טָאה יז ,ּפָאש

 ךיוא לטרַאק-ןַאּבטסָא סָאד טָאה עקוווצַאלּפ ריא טימ טשינ ןוא ָאד זיא יז זַא

 ?קוליח רעד ןיוש ריא זיא סָאװ ."עדליוו ַא רעדיוו זיא יז .טרעוו ןייק טשינ

 ןענָאק ךָאנרעד ץעמע טעװ עיצַאדיװקיל עלַאטָאט ןייק טשינ זיא סע ּביוא

 יז טעװ ןטלַאהַאּב ןזומ ךיז טעװ ןיײלַא יז ּביוא .קוליח רעד זיא סָאד ,ןײגסױרַא

 .רעדניק יד וצ טלעג סָאד ןקישוצסױרַא ןצעמע ןעניֿפעג ןענָאק ןגעװטסעדנוֿפ

 ּפלַאז רעדעי ,טַאנַארג ַא ןוֿפ סַײרֿפױא רעדעי ,עּבמָאּב ַא ןוֿפ ךַארק רעדעי

 טָאה ריא ןיא סעּפע רעּבָא .ףוס רעד זיא סָאד זַא ריא וצ ןגירשעג טָאה ןסָאש

 טעז ץע ,ונ !ןַײז טשינ רָאט'ס ,ןַײז טשינ ןָאק'ס .ןיינ ,ןייג ,ןייג : ןגירשעגקירוצ

 ריא וצ המּכסה ַא ערעדנַא יד ַײּב טכוזעג ןגיוא עריא ןּבָאה ? ןרָאװעג ליטש זיא'ס

 טכיל ןדנוצעגנָא טָאה עמ .ערעדנַא יד ןעזעג טשינ וליֿפַא טָאה יז שטָאכ ,ןֿפָאה

 ,לַאֿפטױנ ַא ןיא רָאנ

 ןצעמע .טכיל ןדנוצעגנָא טָאה עמ .ןסיורדניא ליטש .טכַאנ-רדס עטשרע יד

 יד לָאמ ןטשרע םוצ טצונַאּב עמ .רדס ַא ןעװַארּפ וצ ןעניזניא טציא טגיל

 יד טלגילקעגרעביא טָאה עמ יװ ןָא טלעווק עמ ןוא גנודניּברַאֿפ עשירטקעלע

 יד ןוֿפ טרעטײהעגֿפױא זיא םלוע רעד .רעקנוּב םעד ןעיוּבסױא םַײּב ןשטַײד

 ,ךיז טשוק עמ .ַאקסרעי ַאטנעיװש ףיוא ,יקוװעלַאנ ףיוא םירגּפ עשטַײד : סעַײנ

 רעקיטכיוו זיא סנבעל עשידִיי ןעװעטַאר .ןעניזניא ייז טגיל המקנ .ךיז טײרֿפ עמ

 ענעגושמ עקיצנייא יד רעדָא ,ערעטכינ עקיצנייא יד יז זיא ,ןשטַײד ןענעגרה יו

 ,ןֿפָאה לסיּבַא ןבעג ריא ןוא ריא טימ ןהנעטנַײא ץעמע לָאז ?רעקנוּב םעד ןיא

 ןעגנווצעג טלָאמעד טָאה רַאונַאי ןטנעצכַא םעד דנַאטשרעדיװ רעניילק רעד זַא

 רָאטקָאד !ןעשעג רעדיו סע טעוװ רשֿפא ,רעטעּפש ףיוא ןגיײלוצּפָא ןשטַײד יד

 ןשטַײד ַא טנערּברַאֿפ טָאה עמ זַא טרעהעג טָאה רע ןעוו טצנַאטעג טָאה ןַאמליטש

 ּביוא ..,.ייז טרַאװרעד סע סָאװ טסּוװעג טשינ עקַאט ןּבָאה ןשטַײד יד ּביוא .קנַאט

 לָאז יז ,ךָאװ ַא ףיוא ,שדוח ַא ףיוא ןגיײלּפָא ןלעוװ ייז ּביוא -- -- קנַאט רעד

 ןצנַאט ךיוא יז טעװ ,ןעלסָאי וצ טלעג סָאד ןקישסױרַא ןזַײװַאּב

 ,ןסירעגרעּביא גנודניּברַאֿפ עשירטקעלע יד ,ןעגנַאגעגסיױא זיא טכיל סָאד

 ? עירטקעלע ענעגייא ןריצודָארּפ וצ ָאמַאניד ַא ןעלגומשנַײרַא טנָאקעג ןעד טָאה עמ

 ןרעוו ןסירעגרעּביא טעװ סע ןעוו טסייוו רעװ, :לכׂש טימ טדערעג טָאה ץעמע

 עדעי רעסַאװ טימ טליֿפעגנָא ןוא טּפַאצעג טָאה עמ *7 רעסַאװ ןוֿפ סולֿפוצ רעד

 ןיא רעסַאװ סָאד .רעסַאװ טימ ןשַאלֿפ ייווצ ןטלַאהַאּב טָאה עדלָאג ,ילּכ עקידייל

 "ערגַאּב ןרינָאיצַאר טזומעג טציא טָאה עמ ,טלעטשעגּפָא עקַאט ךיז טָאה ןַארק
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 ןגיוא עלעקנוט

 ןעמ טעװ ךיז ןשַאװ ןגעוו .ןכָאק ןוא ןעקנירט םוצ רעסַאװ סעיצרָאּפ עטצענ

 ,ןטכַארט רעטעּפש

 -םעדיוּב' יד ןוֿפ רעכעל יד ןרעױמרַאֿפ רשֿפא ףרַאד עמ .טנערּב יקוװעלַאנ

 ןעמ טָאה סַאג ןיא ןזַײװַאב וצ ךיז ךעלרעֿפעג ןרָאװעג זיא סע ןעוו ?'ןעיײלַא

 ןוֿפ ןייג ןענָאק לָאז עמ ,סמעדיוּב יד ףיוא טנעו יד ןיא רעכעל טקַאהעגסיוא

 ןסַאג רעװעשרַאוװ יד ףיוא רעזַײה יד .סמעדיוּב יד ךרוד ןרעדנַא םוצ זיוה ןייא

 ןוֿפ ןייג טנָאקעג סמעדיוּב יד ךרוד ןעמ טָאה ,ןרעדנַא ןטימ סנייא ךיז ןצענערג

 ,טַײװ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ןעײלַא-םעדיוּב יד .ןרעדנַא םוצ זיּב ָאטעג קע ןייא

 ןיא עניציֿפָא עטצעל יד .גנורּפשנצַאק ַא זיא ַאשזוק זיּב יקװעלַאנ ןוֿפ רעּבָא

 ,יקװעלַאנ ףיוא זיוה ַא ןיא עניציֿפָא רעטצעל רעד טימ ךיז טצענערג ףיוה םעד

 ,טנעוו-םעדיוּב ענעֿפָא יד ךרוד ןעמוק טעוװ רעַײֿפ סָאד ןוא טנערּב יקוועלַאנ

 ןּבָאה ,יקוועלַאנ ףיוא ןרעַײֿפ יד ןוֿפ ענעֿפָאלטנַא ,סרעֿפמעק ,!סעקינּבָאשז'

 םעד ןיא טציא תושֿפנ קיצעּביז ןוא ריֿפ .רעקנוּב םעד ןיא עזַאּב ַא טכַאמעג ךיז

 ןַארַאֿפ לַײװרעד זיא סע .קיצנַאװצ ןוא ייווצ עקידרעִירֿפ יד טָאטשנָא רעלעק

 ןגָארטעגמורַא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ .טוג ױזַא טשינ זיא רעסַאװ טימ .ןסע וצ סָאװ

 הרוחס קַאזקור םעד רעקנוב םעד ןיא טכַארּבעג טָאה ןיילַא יז .ּבָאה רעייז טימ

 ייװַצ יד יז טָאה טציא !שירַאנ יוװ .ןעלגומשוצסיורַא ןזיװַאּב טשינ טָאה יז סָאװ

 ,סטעֿפ-ריזח ןצלַאזעג ןייק טשינ .זַײּפש עלעּברָאט ןיילק ַא ןוא רעסַאװ ןשַאלֿפ

 -ױלֿפ עטנקירטעג לסיּבַא .קיטשרוד ןכַאמ סָאװ ןטשרּוװ עטרעכיורעג ןייק טשינ

 טשינ ךיז ןעמ ןָאק ליוק ַא ןגעק .סערַאכוס ןוא ,רעקוצ ךעלצעלק רָאּפ ַא ,ןעמ

 ןיא רעסַאװ ,עלעּברָאט ַא ןיא זַײּפש --- -- ןעוו זיּב ,סָאװ זיּב רעּבָא ,ןענערַאװַאּב

 . ..טֿפול לסיּבַא ןטלַאהַאּב טנָאקעג ךיוא טלָאװ עמ ּביוא ,שַאלֿפ ַא

 -ַאשזוק וצ ןעײלַא-םעדיוּב יד ךרוד זיא יקװעלַאנ ןוֿפ ףױלטנַא רעטסטכַײל רעד

 ןיא יו רעגרע זיא שינעקיטש יד .רעקנוּב ןיא ןשטנעמ יד ךיז ןרעמ סע .סַאג

 עטָאלּב עצנַאג ַא -- ךיור ןוא ביוטש ןוא סייווש .רעלעק םעניילק םעד ןיא רַאונַאי

 ךיור םעד ןיוש טליֿפ עמ .ָאטשינ זיא ךיז ןשַאװ וצ רעסַאװ ןייק ןוא ,ּבַײל ןֿפױא

 סע טעװ גנַאל יו ,רעהַא ןעגנַאגרעד ןיוש זיא ךיור רעד .תוֿפרׂש עטנעָאנ ןוֿפ

 ? ןכיירגרעד ןלעוו ןעמַאלֿפ יד זיּב ןעמענ

 טלערק ךיור רעד ,רעקנוּב ןוֿפ סיױרַא טכירק עמ .לאוג ַא יו טמוק טכַאנ יד

 .ףוג ןיא ןַײרַא טלָאװ תויח ַײנ ַא יו זיא סע ,ליק זיא'ס רעּבָא ,זדלַאה ןיא

 ?ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןכוז רשֿפא ? שינעקיטש רעד ןיא ןייגקירוצ

 ץנַאג עלַא ,טרעכיורעגסיוא ןשינעטלעהַאּב ליֿפױזַא ,ןענערב רעזַײה ליֿפױזַא

 ,ָאד יו טקַאּפעגרעּביא ױזַא רעכיז ןענעז סרעקנוּב ענעבילּבעג

 רעהַא ןכיירגרעד טעװ רעַײֿפ סָאד זַא ןוא .טנעָאנ ױזַא זיא רעַײֿפ סָאד רעּבָא

 .גנעגכרוד-םעדיוּב יד ףיוא ןזָאלרַאֿפ טשינ רעמ ךיז ןָאק עמ ?גָאט ןטימניא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טשינ סָאװרַאֿפ ? סרעסיש-ףרַאש עשטַײד רַאֿפ טערּבליצ ַא ןַײז ןוא גָאטַײּב ןֿפױל

 ? ןייג ךָאנ ןָאק עמ ןעוו טציא ןייג

 .ףוס רערעכיז ַא סע זיא ליצ ַא ןָא קירוצ ןוא ןיה ןֿפױל ןָא טּבייה עמ זַא

 רשֿפא ?ַאשזוק ןיא ןסעגרַאֿפ יז ןלעו רשֿפא ,לסעג דנילּב ,ןיילק ַא זיא ַאשזוק

 -- -- רשֿפא ? רעהַא ןכיירגרעד ןלעוו ןעמַאלֿפ יד רעדייא ןענערבסיוא ךיז סע טעוו

 ?ערעדנַא ןעוט סָאװ

 עמ .ַאשזוק ןוֿפ קעװַא טֿפױל עמ .סַאג רעד וצ טקוקעגסױרַא טָאה עדלָאג

 ליוו רע טגָאז רענייא .ןשטנעמ ּפָא טלעטש ןוא סױרַא טייג יז .רעהַא ךיוא טֿפױל

 סע סָאװ יז טײטשרַאֿפ טציא .ַאשנעג ןוֿפ טמוק רערעדנַא ןַא ,אשנעג וצ ןֿפױלוצ

 רעד רעטנוא טקעטשרַאֿפ ןעמ טגיל זַײמ יו ,*זַײמ עטמסרַאֿפ יװ ןֿפױל, טניימ

 ןױש זיא לרוג רעד זַא .קעווצ ןָא ,לכׂש ןָא ןעמ טֿפױל עטמסרַאֿפ יו ,דרע

 טגָאזעג טָאה עשטניּפ סָאװ קיטכיר זיא סע ? ךיז ןעשטומ סָאװ ּבילוצ ,טעמתחעג

 ךַאװ טשינ רעמ זיא טקניטסניא רעד ,טקניטסניא-טלַאהֿפיוא ןכַאװ ַא טָאה יז זַא

 ןקיטש ךיז ערעדנַא ןלָאז ,ןטלַאהוצֿפױא סָאװ ןּבילבעג טשינ רעמ זיא סע לַײװ

 ? טכיוהעגסיוא זיא םעטָא רעטצעל רעד רעדייא ךָאנ רֿכק ַא .ףוס ןזיּב רעקנוּב ןיא

 רעלעק םענעֿפָא ,ןעמיורעג ,ןטסָארּפ ַא ןיא ןגײלקעװַא ךיז טעוװ יז ? סָאװ ּבילוצ

 .ןעמוק זומ סָאװ םעד ףיוא ןטרַאװ ןוא

 טכַאנ רעד ךיוא ןּבָאה ,תוֿפרׂש יד ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ,הנֿבל עקידחסּפ עלוֿפ יד

 -עגֿפױא טָאה ןסקיּב עטַײװ ןוֿפ ּפלַאז ַא .טייקיטכיל עקיגָאטרַאֿפ עזָאר ןבעגעג

 רעקנוּב ַא וצ ּפערט יד רעּביא ןעגנורּפשעג זיא יז .רעווילג ריא ןוֿפ ןעדלָאג טקעוו

 ,גנַאגנַײרַא םעד ןיא טּפַאלקעג ןטסױֿפ עדייּב טימ ןוא

 םוצ ּפָארַא זיּב לַאנַאק-עיצַאליטנעוװ ַא ןַײז טזומעג זיוה םעד ןיא טָאה סע

 עלַא ןיא ךיור רעד רעּבָא ,ךַאד םעד טכיירגרעד םיוק טָאה רעַײֿפ סָאד .רעקנוּב

 ןעמ .ןטנוא ןעוועג ןיוש טלָאװ רעַײֿפ סָאד יו טכידעג ױזַא ןעוועג זיא ןרעלעק

 ,ָאטעג ןיא ןעוועג יאדוװַא ךָאנ ןענעז ןלורטַאּפ-גָאט יד ןעוו ףיוה םוצ ףױרַא זיא

 ,סַאג ןיא סױרַא ןעמ זיא ןרָאװעג רעטצניֿפ זיא סע ןעוו טשרע

 ,ןסַײרֿפױא עקילעֿפוצ ןוֿפ רָאנ ןַײז טשינ ןָאק סָאד .ןטַײז עלַא ןוֿפ ןרעַײֿפ

 ,םוטעמוא ןכיירג ןלעוװ ןרעַײֿפ יד .ןדניצרעטנוא שיטַאמעטסיס ַא זיא סָאד

 -רעּבירַא ןוא ,ךיז ןסירעגּפָא ,עּפורג ןייא טימ ןֿפָאלעג זיא עדלָאג !םוטעמוא

 ,גנוטכיר רערעדנַא ןַא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ עּפורג רעטייווצ ַא וצ ןֿפָאלעג

 ...טנַאװ רעד וצ טקירדעג ךיז ןוא הֿברוח ַא ןיא ןַײרַא זיא יז .ןליוק ןוֿפ לגָאה ַא

 טָאה יז .טניה עזייּב ןוֿפ ןליּב סָאד יו ןעיירשעג ןעמוקעג ןענעז 71 סוַאר ,סוָאר;

 ? שטַײד ַא 1 דיי ַא ,ריא ַײּברַאֿפ ןֿפָאלעג זיא ץעמע .טנַאװ רעד וצ טרעמַאלקעג ךיז

 "! סוַארעה עלַא ,סוַאר ,סוַאר;
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 ןגיוא עלע קנוט

 ? ןגָאז ייז יװ ,קסישזַאקס רעדָא ,ווָאטַאינָאּפ ןייק לַײװרעד ייז ןריֿפ רשֿפא

 טרָאד ןוֿפ רעּבָא ,םישוריג ןוא סעיצקעלעס ןעמוק ךיוא ווָאטַאינָאּפ ןיא ןלעוו סע

 ? ןֿפױלטנַא וצ ךעלגעמ ךָאנ רשֿפא זיא

 "4! סוָאר ,סוַאר;

 ַא .טנעה ענעּבױהעגֿפױא טימ טקורעגסױרַא ץעמע ךיז טָאה לקניוו ַא ןוֿפ

 .ןטַײז עלַא ןיא ןטַײז עלַא ןוֿפ טסיש עמ .ןטינשעגרעטנוא םיא טָאה ןליוק ּפלַאז

 יז טָאה !ןעמעטָא ריא טרעהעג טשינ יז ןּבָאה ?ןעזעג טשינ יז יז ןּבָאה

 -נגעק ַא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןטָאש ַא .קעװַא ןענעז ןשטַײד יד ?טמעטָאעג

 -עגוצ ןענַאטשעג גנַאל ךָאנ זיא עדלָאג .סױרַא ןֿפָאלעג ןוא טנַאװ רעקידרעּביא

 .שינעטלעהַאּב ַא ןכוז וצ טעּפש וצ יװ ַײס ןיוש זיא סע .טנַאװ רעד וצ טרעמַאלק

 יז .ץַאלּפ עטסרעכיז סָאד רשֿפא זיא זױה טנערּבעגסױא ןַא ןוֿפ רעלעק ַא

 .רעסַאװ ריא ןוא ןַײּפש ריא ץלַא ךָאנ טָאה

 ךיז טָאה יז רָאנ יװ זָאנ רעד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא ריא טָאה עכורסעג ַא

 זיא ןוא רעגניֿפ ייווצ טימ זָאנ יד ןטלַאהרַאֿפ טָאה יז .רעלעק םוצ טרעטנענרעד

 ַא ןוא ףיולעג ַא טרעהרעד טָאה יז ?הרירּב ַא ןעד טָאה יז .רעטַײװ ןעגנַאגעג

 סָאד זַא טּפַאכעג דלַאּב ךיז טָאה יז .ןייּבנקור ריא ןֿפָאלעגרעּבירַא זיא ךורקס

 ךָאנ ןעוט סָאװ ,זַײמ יאדװַא ?ץעק ?טניה .טירט עכעלשטנעמ ןייק טשינ ןענעז

 -ָאטעג יד ףיוא לח תורזג-רעלטיה יד ןענעז ?ָאטעג ןקידנענערּב ןיא זַײמ יד

 ...זיומ ַא ןַײז וצ רעלעק סנעמעוו ןיא ןסיוו ףרַאד עמ ?זַײמ

 ןלַאֿפַאּב יז ןוא ,תונחמ ןיא ןּבױהעגֿפױא ךיז ןרעדעֿפ ןּבָאה ףיול ןדעי יב

 ןרעּפמיװ ןוא ןעמערּב עריא ףיוא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןרעדעֿפ יד .ןקירעשייה יו

 .שינעטלעהַאּב ריא ןרסמ סע טעװ ןסינ טעװ יז זַא .ןסינ םוצ זָאנ ריא טלציקעג ןוא

 .עכורסעג רעכעלקערש רעד ןגעק ךיוא ןוא ,ןסינ ןגעק זָאנ יד ןטלַאהוצ זומ יז

 ןוֿפ ףיולעג סָאד רעּבָא ,קנַאטשעג םעד וצ טניווועגוצ לסיּבַא ךיז טָאה יז

 ןטלַאהעג יז טָאה טנַאה ןייא טימ .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג זיא ריא םורַא זַײמ יד

 טּפַאלקעג רערעדנַא רעד טימ ןוא טסורּב ריא וצ טקירדעגוצ זַײּפש לסיּב סָאד

 .זַײמ יד ןקערשוצּפָא ךיז םורַא דרע רעד ןיא

 ןעגנירדנַײרַא ןעמונעג טָאה סע ןעוו .ןעשזירג זַײמ יד טרעהעג טָאה יז

 טזָאלעגסױרַא טשינ טָאה יז ,ןיינ .ןעשזירג ייז סָאװ ןעזרעד יז טָאה טכיל לסיּבַא

 וצ ןזיװַאּב טשינ טלָאװ יז ּביוא ןוא םוטעמוא ןענעז ןשטַײד יד .יירשעג ןייק

 ןסיורד .ןסעטכַאנ קיטנַײה ס'זַײמ יד ןעוועג ןיילַא יז טלָאװ ןייצ יד ןױעמַאלקרַאֿפ

 טֿפרַאװ ףוג ריא .ןענישַאמ ַײּברַאֿפ ןשיור סע .סיֿפ עטלוויטשַאּב ַײּברַאֿפ ןרישרַאמ

 .סּפיּפ ןייק ,ץכולש ןייק רעּבָא ,שינעלּפַאצ רענעגושמ ןיא ךיז

 .ןדגּוװשרַאֿפ ןוא ,טרעטַײװרעד ךיז דלַאּב ,טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה טירט

 ,ןּביוטרַאֿפ ייז םירגּפ יד ןוֿפ קנַאטשעג סָאד טָאה ןשטַײד ןעוועג ןענעז סָאד ּביוא
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 רעּבָא ,רעקנוּב ןטריקסַאמרַאֿפ ַא ןיא יו רערעכיז רשֿפא ָאד זיא ןשטַײד יד ןגעק

 וצ ןעמענ ךיז ייז ןלעװ עטיוט יד טימ ןרעוו קיטרַאֿפ ןלעוװ ייז זַא -- זַײמ יד

 ! סיצַאנ : ךַיײרלָאצ ןוא ,טעֿפ ,סיורג ןענעז זַײמ יד .טייהרעקידעבעל ריא

 "רעּביא םעצולּפ ױזַא טָאה יז .הֿברֹוח רעד ןוֿפ ןֿפָאלעגסױרַא זיא עדלָאג

 ןעמַאלֿפ ,ךיור ?ןיהּוװ .טרעקעגרעּביא רעש ךיז טָאה יז זַא ףיול ריא ןסירעג

 טעװ יז ?ענעּבילּבעגנּבעל קיצנייא יד יז זיא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ,םוטעמוא ןוֿפ

 זיא סָאװ -- ןשטַײד רָאנ ּביוא .טוג ךָאד זיא ,ןרעה ןלעװ ןדִיי ּביױא .ןעַײרש

 ? קוליח ַארַאֿפ ןיוש ריא

 ַײב טרַאשעג ךיז טָאה יז .ןֿפָאלעג טשינ רעמ ,ןגירשעג טשינ רעמ טָאה יז

 עקידנענערּב ןוֿפ ךַארקעג ,ןסָאש עטַײװ .טכַאזַאּב ,ליטש תוֿברוח יד ןוֿפ טנעוו יד

 טנעקרעד טשינ טָאה יז ?יז זיא ּוװ .ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא יז .רעזַײה

 טנָאקעג םיוק ךיז טָאה יז .רעדניק ,ןעױרֿפ ,רענעמ .ןדִיי ןענוֿפעג טָאה יז ,ןסַאג יד

 ןֿפערטנָא טשינ גָאט זיּב טעוװ יז ּביוא .ייז ףיוא ןטערטוצֿפױרַא טשינ ןטיהסיוא

 קילגמוא עטסערג סָאד ןעוועג טלָאװ סע !טשינ ליוװ יז --- -- דִיי ןקידעּבעל ַא

 ,ןײלַא ענייא ןבילבעגנבעל זיא יז ביוא

 ַא זיא'ס .טרַאװעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז .טירט טרעהרעד טָאה יז

 ןָאטעג ףיול ַא טָאה יז .דִיי ַא ןַײז סע זומ ,טכַאנַײּב ןײלַא רעקיצנייאנייא .דָיי

 טָאה רע .ןייועג ַא ןיא ןכָארּבעגסױא ןוא ,זדלַאה ןֿפױא םיא ןלַאֿפעגֿפױרַא

 טָאה *,ייו רימ טסוט וד; .סנטָארּבעג טימ טקעמשעג ןוא ךיור ןוֿפ ןעקנוטשעג

 םישוּבלמ יד ,טקנעזעגּפָא ןענַײז רָאה ענַײז ןעזרעד טָאה יז .טצכערקעגסױרַא רע

 םיא ןוא בַײל טירּבעגּפָא ןַײז ןוֿפ טנעה יד טּפַאכעגקעװַא טָאה יז .טנערּבעגּפָא

 רעסַאװ סָאד ןגיוזעגסיוא טָאה רע .ןּפיל ענַײז ןצענַאּב וצ רעסַאװ סָאד טגנַאלרעד

 ,ןטלַאהוצקירוצ םיא הזעה יד טַאהעג טשינ טָאה יז ןוא םעדָאּב םוצ זיּב שַאלֿפ ןוֿפ

 ןעועג טשינ ןענעז ייז ,ןיינ .ריא ןיא טנעלעגנָא טּפעלשעג ךיז טָאה רע

 ןֿפָאלעג ןענעז עלַא ,רעמ ןוא רעמ ןֿפָארטעגנָא ןּבָאה יז ,ָאטעג ןיא ןדִיי עטצעל יד

 ןרעַײֿפ יד ןוֿפ טכיל סָאד ןעוועג סע זיא ,ןֿפױל וצ ןיהּוװ טסּוװעג טשינ ןוא

 ןוא גָאט ןשיוצ ןצענערג יד טשיװעגּפָא טָאה סָאװ ךיור ןוֿפ טייקלקנוט יד רעדָא

 םעצולּפ .ייז ףיוא טרעיולעג טלָאװ רע יו ןלַאֿפַאּב ייז זיא גָאט רעד ?טכַאנ

 ןענערּב סָאװ רעזַײה : סַאג ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןוא ,ןעיירשעג עשטַײד ,יירעסיש ַא

 לָאמניײק טעוװ עמ .ןליוק ןוֿפ ךיז ןצישַאּב ? ןָאט וצ סָאװ .ןיוש ןענערּב רעדָא ,ךָאנ

 ,ליוק רעשטַײד ַא ןֿפױלוצנגעקַא ,סַאג ןיא קירוצ ןֿפױלוצסױרַא ןקיטעּפשרַאֿפ טשינ

 ,ןֿפָאלעגנַײרַא זיא עדלָאג ןיהּוװ זיוה םעד ןיא טנערּבעג ןיוש טָאה ךַאד רעד

 .רעלעק ןיא רעקנוּב ןוֿפ גנַאגנַײרַא םוצ טריֿפעג ייז טָאה דניק ַא ןוֿפ ןייוועג ַא

 רעד זיא רעדָא ,ךַאד ןֿפױא הֿפרׂש רעד ןוֿפ קיקיטש ןוא סייה ױזַא ָאד זיא

 ,ךשוח םעד ןיא ןעז טשינרָאג ןָאק עמ ?ןשטנעמ טימ טּפָארּפעגנָא ױזַא רעקנוּב
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 ןגיוא עלעקנוט

 דניק ַא יו ריא ןּבענ ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ןַאמ רעטקנעזעגּפָא רעד

 רעמ לסיּבַא ןּבָאה טגעמעג טָאה רע .דיילק סעמַאמ רעד ןיא ןָא ךיז טלַאה סָאװ

 ךיז טּפעלשעג .שַאלֿפ ריא ןוֿפ רעסַאװ עצנַאג סָאד ןעקָאלשזסױא טשינ ןוא לכׂש

 יז ןעװ טציא ןוא ,קנורט ַא ךיז ןענוגרַאֿפ טשינ ,רעסַאװ שַאלֿפ רעלוֿפ ַא טימ

 טמוק רעדָא ,הֿפרׂש טימ טקניטש רע -- -- ןעמוג םעד ןצענַאּב וצ סיוא טייג

 ,ןכַארק סעקלעּב ,ןעמַאלֿפ יד ןלַאנק ןּביױא ? סנרָאג עטשרעּביוא יד ןוֿפ היר רעד

 ! טכַאנ זיּב ןטלַאהסיוא ןענָאק ָאד ןעמ טעוװ .רעטנענ ןוא רעטנענ טמוק רעַײֿפ סָאד

 טנערּב סע .רעַײֿפ םעד טימ טלַאה סע יװ ןעז סױרַא זיא רעקוקסיוא ןַא

 ןעניֿפעג וצ ןֿפױל ןֿפרַאד טעוו עמ טַײװ יוװ טסייוו רעוו .קָאטש רעטייווצ רעד ןיוש

 ןעמוק טעװ רעַײֿפ סָאד זיּב .טכַאנ זיּב ןטרַאװּוצ זֹומ עמ ,שינעטלעהַאּב ַײנ ַא

 םוצ רעטרַאּפ ןוֿפ ,רעטרַאּפ םוצ ןטשרע ןוֿפ ,קָאטש ןטשרע םוצ ןטייווצ ןוֿפ

 יגעוו רעטַײװ ַא ךָאנ זיא'ס -- -- רעלעק

 טימ ןוא ןדִיי ייווצ ךָאנ טימ סַאג ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא רעריּפשסױא ןַא

 יַאּב סָאװ ןשטַײד יד ןֿפירגעגנָא טָאה דרערעטנוא עשיליוּפ יד .תורוׂשּב ךס ַא

 דנַאטשֿפױא רענײמעגלַא ןַא טרעוו דנַאטשֿפױא רעשידִיי רעד .ָאטעג סָאד ןרעגַאל

 טימ ןלַײא עטרָיילַא יד ,ןלױּפ ץנַאג רעּביא ןטײרּפשרַאֿפ ךיז יאדװַא טעװו סָאװ

 םעד רַאֿפ ייז ןלעװ רעטציא ,סָאמ יד טּפַאכעגרעּביא ןּבָאה םיחצור יד .ףליה

 ,ןלָאצַאּב רעַײט

 טָאה עמ .ךיז טשוק עמ ןוא ןעמ טכַאל ָאד ןוא ,רעטנענ טמוק רעַײֿפ סָאד

 ! החיצר ַאזַא ןזָאלרעד טעװ טלעוװ יד ,ןעד סָאװ .ןַײז סע טעװ ױזַא זַא טסּוװעג

 זַא ןסיװ וצ טוג זיא לענש וצ רעלעק םוצ ןעמוק לָאז רעַײֿפ סָאד בוא וליֿפַא

 ...טשינ טגַײװש טלעוװ יד

 .ָאא -- ךיור רעד ,רעלעק םעד טכיירגרעד טשינ ךָאנ ןּבָאה ןעמַאלֿפ יד

 ןּבילּבעג ךָאנ זיא .ךיז טלַאֿפעצ ןינּב רעד .טכַארקעג סעּפע טָאה טונימ רָאּפ עלַא

 ,ןצכערק ,ןעיירשעג .שינרעטיצדרע ןַא יו ךַארק ַא ?ןכירקוצסױרַא גנונעֿפע ןַא

 ןצעז ךיור ןוא ּבױטש .ןכָארּבעגנַײא ךיז טָאה רעלעק ןרעּביא טיֿפוס קיטש ַא

 .ןעמַאלֿפ עטנעָאנ ןוֿפ טייקטיור ַא טימ ןעמַאזוצ ןַײרַא

 ןגָארטעג ךיז טָאה הֿפרׂש רעדעי ןוֿפ ןוא ,ןסַאג עלַא ףיוא טנערּבעג טָאה ץלַא

 ןּבױהעגֿפױא טנעה יד טריֿפעג ייז טָאה עמ .שיײלֿפ ןטָארּבעג ןוֿפ חיר רעד ריא וצ

 ?ןןקישוצקעװַא גַאלשמוא םוצ ? ןסישוצסיוא םלוע-תיּב םוצ ? ןיהּוװ .ּפעק יד רעּביא

 ךיז טָאה ץַאלּפ רעד .טרָא סָאד טנעקרעד טָאה יז .ץַאלּפיגַאלשמוא םוצ

 ָאטעג ןייק רעמ ָאטשינ .טרעדנעעג ךיז טָאה םורַא רעד רָאנ ,טרעדנעעג טשינ

 ,ןֿפױלטנַא וצ ןיהּוװ

 יז !טַײז רעשירַא רעד ףיוא ןגירקוצסױרַא ךיז ךעלגעמ רָאג זיא רשֿפא

 ףיוא ןוא ,לדנעטס ריא ןיא טיײנעגנַײא רַאלָאד טרעדנוה ייווצ רעּבירַא טָאה
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 טַײז רענעי ףיוא ןוַײװַאּב ךיז טעוו יז זַא שטָאכ ! ןייג וצ ּוװ יז טָאה טַײז רענעי

 ....ךוליה ַאזַא ןיא

 ןיהּוװ קסישזַאקס ןייק ןקיש ייז טעװ עמ .דוס ַא טזָאלעגּפָא טָאה שטַײד ַא

 לכׂש ןֿפױא ךיז טגייל סע 1 ןַײז סע ןָאק ,ּפָאש סצלוש טריֿפעגרעּבירַא טָאה ןעמ

 ןֿפרַאוװוצקעװַא טשינ תעגושמ ריא .רעטעּברַא ךס ַא טציא ןֿפרַאד ןשטַײד יד זַא

 ןעוועג סָאד זיא -- -- ןַײז וצ ןזַײװסױרַא ךיז ןָאק עטרַאקסטעּברַא םוש ןייק

 ןוֿפ לטרַאק ענעגנַאגעגסיױא גנַאל עטלַא סָאד ץלַא ךָאנ טָאה יז ?ליֿפעגרָאֿפ ריא

 -טרעשַאּב ?לרוג סע זיא .ענעשעק רעד ןיא ָאד טָא סע טָאה יז ,ָאי ,ּפָאש סצלוש

 ןליֿפַא .טנעָאנ זיא ףוס ריא זַא טּבײלגעגוצ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה יז ?טייק

 ,טיוט םעד טשינ טעז יז ,ןיינ .ןענָאגַאװ יד ןּבענ ץַאלּפ-גַאלשמוא ןֿפױא ָאד ,טציא

 יד ןעוו ןליֿפַא -- -- זומ יז -- -- טעװ יז .רענייּב עריא ןיא ןּבעל טליֿפ יז

 ןרעהֿפױא טשינ ןעמ רָאט זדלַאה םעד ןיוש טרירַאּב דרעװש רעד ןוֿפ ףרַאש

 ,ארמג רעדָא ,קוסּפ ַא ןיא ץעגרע ךיז טגָאז *,ןֿפָאה
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 יקנילּבערט

 א .טקורעגרעדנַאננוֿפ ןוא טנֿפעעג ךיז ןּבָאה ןָאגַאװ תומהּב ןוֿפ ןריט יד

 *! סוַארעה;, :יירשעג ַא טימ ןעמַאזוצ ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה טֿפול שירֿפ םָארטש

 "! לענש ,לענש, .ןטורציּפש ,סנקעטש ,ןסקיּב ,רענַיײרקוא ,ןשטַײד

 א טָאה טורציּפש ַא .טקוקעגמורַא ךיז עדלָאג טָאה ?קסישזַאקס סָאד זיא

 טלכיורטשעג ךיז טָאה יז .ּפָאק ריא רעביא ןקעטש ַא ,ןקור ריא ןָאטעג טינש

 ןרעו ןטָארטעצ ןוא ןלַאֿפ טשינ רָאנ .טכיוװעגכַײלג סָאד טּפַאכרעד קירוצ ןוא

 יד ןוֿפ ןוא סרעגעלש יד ןוֿפ ןעיירשעג יד .סיֿפ עקידהלהּב רעטנזיוט רעטנוא

 ּפַאלק רעד ,ןטורציּפש יד ןוֿפ ןעשטשיווס סָאד ,טניה יד ןוֿפ ןליּב סָאד ,ענעגָאלשעג

 ,םעטיר םענעגושמ ,ןצרוק ,ןֿפרַאש ןייא ןיא ץלַא ,סיֿפ ןוֿפ געװַאּב ןוא ץרַאה ןוֿפ

 ַא ףיוא ןלַאֿפעג ןוא ףַאלעג םעד ןטלַאהוצנַײא ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה עמ זיּב

 ,טָארד רעקיכעטש טימ טמױצעגּפָא ץַאלּפ

 "! ןעטערטסּוַא טטכער ןעוַארֿפ,

 יז ױזַא יו ןוא ןעוו טשינ טסייוו ןוא טַײז רעטכער רעד ףיוא ןיוש זיא יז

 יד ַײּב .טוג ךָאד זיא סטכער ?סטכער .רענעמ יד ןוֿפ ןרָאװעג טלײטעגּפָא זיא

 .סקניל ןּבירטעג עטריקַארּבסױא יד יז ןּבָאה ָאטעג ןיא סעיצקעלעס

 ןעמונעג ייז טָאה עמ .רענעמ יד וצ לעֿפַאּב ַא ןלַאֿפעג זיא *! שרַאמ סױרָאֿפ;

 רעקיטש ,דרע רעקיטש .סַײרֿפױא ןַא .ךַארק ַא םעצולּפ .ץַאלּפ ןטייווצ ַא וצ ןגָאי
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 ןגיוא עלעקנוט

 עשטַײד ןוֿפ ץרַאװש ןוא יורג רעקיטש ?טַאנַארג רעשידִיי ַא סע זיא .ןשטנעמ

 ַא .רעַײֿפ טנֿפעעג ןּבָאה סמערוטכַאװ יד .ןעיירשעג עשטַײד עדליוװ .ןרידנומ

 סטוג ןייק .טַאנַארג ַא ןעגנערּבוצטימ ןזיװַאּב ,סיוא טוַײװ ,טָאה רעֿפמעקדָאטעג

 ןעמוקסיורַא טשינ םעד ןוֿפ טעוו

 .לעֿפַאּב ַא ןלַאֿפעג זיא *! ךיז ןָאטסיױא;

 .שינעגַײװש ןיא טרַאװעג ןּבָאה ןשטַײד יד ,טייקליטש-טיוט ַא

 ןטורציּפש .רעלַײמ רעטרעדנוה ןוֿפ ןעשטיר ןעמונעג סע טָאה *1 ןָאטטױא;

 -סיוא !ןָאטסיױא; .ןעדלָאג ַײּברַאֿפ טעשטשיווסעג ןּבָאה ןליוק ,טלַאנקעג ןּבָאה

 םעצולּפ זיא סָאװ ?טולּב ריא .םערָא ריא רעּביא ןסָאלֿפעג זיא טולּב *! ןָאט

 ?טיוט ןיוש זיא רעהעג ריא ןוא ןֿפָארטעג יז ליוק ַא טָאה ? ןרָאװעג ליטש רעדיוו

 טקירדעגנעמַאװצ עסַאמ רעד ןיא טגנעה יז רעדָא ,סיֿפ עריא ףיוא יז טייטש

 ? ףָאש יו

 ןוֿפ שטשיווס רעד יוװ טֿפול יד ןָאטעג טינש ַא רעמָאי ַא טָאה *!עמַאמ,

 ןעיירשעג ענעגושמ ןיא ןרָאװעג ןבירעצ זיא טייקליטש יד ןוא ,טורציּפש ַא

 ןטורציּפש .ּבַײל רעקיטש טימ ןעמַאזװצ רעדיילק רעקיטש ןסירעג ןּבָאה טניה

 עקידנֿפירט עטיור ,ןטורציּפש עקידנֿפירט ,ּבַײל ןטיוצ ןוא דיילק ןטיוצ טימ

 :ײרשעג ןטיור טימ לוֿפ סעדרָאמ עשטַײד יד ךיוא ,טיור .סעדרָאמ עשיטניה

 *! ןָאטסױא ! ןָאטסיױא;

 -גָאט יד ךיוא .ןעיירשעג יד ןָא טעקַאנ זיא טֿפול יד ךיוא .ליטש רעדיוו

 עסעװרָאב .רעּבַײל עטעקַאנ יד ןיא טורציּפש ַא יװ טדַײנש ןוא טיור זיא טכיל

 ,טײקטעקַאנ רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ !עסַארטשלמיה' רעד רעּביא ליטש ןֿפױל סיֿפ

 ןקעדרַאֿפ וצ רעירֿפ סָאװ טשינ ןסייוו ,טרָא וצ טרָא ןוֿפ ןרעטַאלֿפ טנעה יד

 סָאװ טנעװ ןּבָאה ןרעמַאקדזַאג ?ןרעמַאקדזַאג ,דלעֿפ טַײז רענעי ףיוא םינינּב

 .סעיּפילש עשטַײד עכערֿפ ןוֿפ ןלעטשרַאֿפ

 טגָאיעגנַײרַא טָאה עמ ןעוו ֿברעמ םוצ טזָאלעגּפָארַא ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 רָאנ ,םָארטש ןגעק טּפוטשעג ךיז טָאה עדלָאג .טרָאּפסנַארט םעַײנ ַא ןוֿפ ןעױרֿפ

 ןענעז ןטָארד יד :טָארדלכעטש ןוֿפ םיוצ ןֿפױא ןּפוטשֿפױרַא ןזָאל טשינ ךיז

 ,םָארטש ןשירטקעלע טימ ןדָאלעגנָא יאדווַא

 -זַאג רעד ןיא יװ רעסעב ץלַא .עגד ַא ןיא טַײט םָאוטש רעשירטקעלע

 ךיז ןפוטש טרעהעגֿפױא טשינ ןוא ךיז טימ טהנעטעגנַײא עדלָאג טָאה ,רעמַאק

 ,םיוצ ןוֿפ רעטַײװ

 טגָאי עמ סָאװ רענעמ יד רעּבָא .טעקַאנ ךיוא ןענעז ןעיורֿפ ענעמוקעגוצ יד

 ןשטַײד יד ןּבָאה .םישוּבלמ ערעייז ךיז ףיוא ןּבָאה םיוצ טַײז רענעי ןוֿפ ַײּברַאֿפ

 טנָאי עמ זַא סיוא טוַײװ סע ?ירֿפ טנַײה ןוֿפ טַאנַארג םעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ַא רענעמ יד ןלעטש .רעמַאקיזַאג רעד וצ ךַײלג סענָאגַאװ יד ןוֿפ רענעמ יד

 יד וצ רענעמ יד טגָאי עמ .ןָא טשינ גנַאל סע טלַאה ,ָאי ּביוא ? דנַאטשרעדיװ

 סָאד וליֿפַא .ןעַײרעסיש יד ,ןעיירשעג יד ןַײא דלַאּב ןליטש סע ןוא ,םינינּב

 ,טרָאּפסנַארט םעַײנ ַא ןָא טגָאי עמ זיּב טמוטשרַאֿפ טניה יד ןוֿפ ליּבעג

 סָאװ ,ןזַאגרַאֿפ םוצ ןָאטעגסיױא .טניוװ ןטלַאק ַא טימ ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד

 ? רענעמ יד טימ ןעמונרַאֿפ ןרעמַאקדזַאג יד ןענעז ?גנַאל ױזַא ָאד ייז ןעמ טלַאה

 וליֿפַא ןלעװ ןעױרֿפ עטעקַאנ זַא ןסייוו ייז ?ןעױרֿפ יד ןיא ןסעגרַאֿפ ייז ןּבָאה

 יד ,דלעֿפ םעד ףיוא ךַאװ ןייק ָאטשינ וליֿפַא זיא סע ,ןֿפױלטנַא ןריּבורּפ טשינ

 רעדייא רעמַאקדזַאג ןיא ןריֿפ לָאז עמ יאוולה ! ןקילּב עכערֿפ ערעייז טימ טַײלכַאװ

 .קיטכיל טרעוו סע

 טַײז רענעי ףיוא --- -- זיא רעמַאקדזַאג ןיא טשינ זיא ןעמ ןמז-לּכ ? יאוולה

 ?לדלעוו סָאד טריֿפ ןיהּוװ .לדלעוו ַא ,רעמייּב --- ןטָארד

 -גַײש רעד זיּב .רעסעמ ַא טימ יו שינרעטצניֿפ יד טדַײנש רעֿפרַאװנַײש ַא

 רעד זיא ָאד .רעטצניֿפ-קָאטש זיא קירוצ טמוק ןוא זַײרק ןַײז טכַאמ רעֿפרַאוװ

 -- -- טרָאד ,טיוט םוצ רָאדירָאק

 ,רעגַאל רעטייווצ ַא ,ןטָארד רעדיוו יאדוװַא ,לדלעוו טַײז רענעי ףיוא

 רעד ןוֿפ לעװש רעד ַײב רעד יו רעגרע ןַײז רעגַאל רעטייווצ ַא ןעד ןָאק

 ? רעמַאקדזַאג

 ,ןסיש ןלעוו ייז ,ןטָאימעלוּפ טימ סמערוט-רַָאװ

 !ןסיש ייז ןלָאז

 טשינ ךיז טָאה רענייק .ןטָארד יד וצ ןּפוטש ןעמונעג ךיז טציא טָאה עדלָאג

 ,םיתמ עקידנרעטיצ ,עקידנעייטש ,טרעזייּבעג טשינ ךיז טָאה רענייק ,טרעוועג

 רעד ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ענעי .ןָאטעג ּפוטש ַא ןצעמע קידנליוו-טשינ טָאה יז

 ןענעז ןטָארד יד ,ןיינ .ץכערק ַא ןָא טלעטשעגֿפױא קירוצ ךיז ןוא טָארדלכעטש

 .םָארטש ןשירטקעלע טימ ןדָאלעג טשינ

 טקנעדעג יז רעּבָא ,ןרָאװעג טכַאנ זיא סע רעדייא ןטָארד יד ןעזעג טָאה יז

 -לכעטש רעד ןיא ןרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז ןָאק עמ .םיוצ רעד זיא סע טכידעג יו טשינ

 -- -- עּביכַא .רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ ,טָארד

 ?עּביכַא

 סָאװ טימ טַאהעג טלָאװ יז בוא ,ןטָארד יד רעטנוא ןּבָארגרעטנוא עּביכַא

 ...ןּבָארג וצ

 ענעגייא'ס ןסַײר ייז טימ ןענָאק וצ ןעניוש ייז ףרַאד יז ?לגענ עריא ןוא

 ? רעמַאקדזַאג רעד ןיא ּבַײל

 לגענ עריא ןּבָארגעגנַײא ןוא ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עדלָאג

 ךיז ןוא טלעטשעגֿפױא דלַאּב ךיז טָאה יז .םיוצ רעד רעטנוא זָארג םעד ןיא
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 ןגיוא עלעקנוט

 ףיוא טּפוטשעגֿפױרַא ךַײא ךיא ּבָאה סָאד; :ריא ןּבענ ױרֿפ רעד וצ טדנעוועג

 ןוא ןּבָארגרעטנוא ןָאק עמ .םיוצ םוצ טּפוטשעג ךיז בָאה'כ .טָארדלכעטש רעד

 .רעלענש ןייג סע טעוװ ןעייווצ ןיא .ןטָארד יד רעטנוא ןכירקכרודַא

 .ןגיוושעג טָאה ױרֿפ יד

 "טַײצ ךס ןייק ןּבילּבעג טשינ זיא'ס ,

 סמערָא יד ַײּב טּפַאכעגנָא יז טָאה עדלָאג ,ןגיוושעג רעטַײװ טָאה ױרֿפ יד

 ןריּבורּפ ףרַאד עמ .טשינ זדנוא טיה עמ ,רעטצניֿפ זיא'ס; : ןעלסיירט ןעמונעג ןוא

 *,ןֿפױלטנַא

 *,ןסיש ןלע'ז;

 7? רעמַאקיזַאג ןיא ןייג ןבעלרעד טשינ וטסעוו;

 ןוא רימ טימ ןעמַאזוצ ּפָארַא ךיז ץעז; .טרעֿפטנעעג טשינ רעדיוו טָאה ױרֿפ יד

 -ּפָארַא ךיז ןוא ןַײרַא רעיוא ןיא ךַײלג טעשטּפעשעג ריא עדלָאג טָאה *,בָארג

 ,טצעזעג

 ,סוֿפ ַא ַײּב ןָאטעג פעלש ַא יז טָאה עדלָאג .,ןייטש ןּבילּבעג זיא ױרֿפ יד

 ןעמונעג ןוא טכַיײלגעגסיױא ךיז טָאה עדלָאג ,ריא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ױרֿפ יד

 -סיוא טָאה עדלָאג .טרעטיצעג ןוא ריא וצ טעילוטעג ךיז טָאה ױרֿפ יד .ןּבָארג

 -סיוא .דרע קיטש ַא טימ ןוא ןעלצרָאװ יד טימ ןעמַאזוצ זָארג טניּב ַא ןסירעג

 יד רעטנוא רעגניֿפ עריא טּפוטשעג יז טָאה ,דרע קיטש עטשרע סָאד ןסירעג

 דרע יד .סעטכַאלּפ עצנַאג ןסירעגסיױרַא ןוא ןּביוהעגרעטנוא ,ןעלצרָאװ-זָארג

 טימ טעװ יז זיּב רעּבָא ,ןּבָארג וצ רעטכַײל ןוא ךייוו ןעוועג זיא זָארג ןרעטנוא

 -- -- ַא ןּבָארגסױא טנעה עליוה יד

 טשינ גנַאל טעװ סע; .עריא ןּבענ טנעה רַאּפ ַא ךָאנ טליֿפרעד טָאה עדלָאג

 -ֿפער רעד ןעוו טשינ ךיז ריר רעּבָא ,ןלַײא ךיז ףרַאד עמ ,רעטצניֿפ ױזַא ןַײז

 *,ןכירקַײּברַאֿפ טעװ רָאטקעל

 ריא טימ ןֿפױלטנַא וצ ןרעמַאקדזַאג יד וצ טלַײאעג יז טָאה ירֿפרעדניא

 !ןריוּבעג יז טָאה עמַאמ יד יו ךָאד זיא יז -- -- טציא ,טײקטעקַאנ

 .ןּבָארג ,ןּבָארג רָאנ ןטכַארט טשינ ! ןּבָארג

 סָאװ; ,ןּבָארג טרעהעגֿפױא ןוא יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ערעדנַא יד

 ןוֿפ טנעה עריא ןעמונעגסױרַא טשינ ןוא טנערֿפעג עדלָאג טָאה 7? ןעשעג זיא

 ,דרע רעד

 ,טצכולשעג ענעי טָאה *,ןסירעגנַײא רימ ךיז טָאה לגָאנ ַא;ע

 *,בָארג;

 ",ברַאטש'כ זַא ייוו טוט'ס,

 "? ןטסייה יװ ,ןּברַאטש טשינ טסליוו וד ּביוא ּבָארג ,

 *,האל;

159 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 *,ןבירקכרודַא ןענָאק ןיוש טע'מ ןוא לסיּבַא ךָאנ .האל ,ּבָארג;

 *,ןֿפלעה טשינ יװ ַײס טע'ס,

 ",האל ,ּבָארג .רעמַאקדזַאג יד יו רעגרע טשינ זיא ליוק ַא;

 ",ןשלחקעװַא דלַאּב לע'כ ,ייו טוט'ס; :טעשעהעג ןוא ןּבָארגעג טָאה האל

 :ןצעמע ךָאנ ןָאטעג ּפעלש ַא טָאה יז .טקיטולּבעג ןּבָאה רעגניֿפ עלַא סעדלָאג

 טשינ טָאה האל .,ןֿפורעגנָא טשינ ךיז טָאה ענעי *,ףלעה .לענוט ַא ןּבָארג רימ;

 .טגָאזעג ריא עדלָאג טָאה *,טסּבעל וד לַײװ טסנייוו וד; .ןצכולש טרעהעגֿפױא

 ",האל ,ּבָארג .ןושל'ס ןריווועגנָא רעדיילק יד טימ ןעמַאזוצ ןּבָאה עלַא ייז ,עז

 טָאה יז .םיוצ ןרעטנוא ּבורג ןכרוד ןקור ןעמונעג ךיז עטשרע יד טָאה עדלָאג

 ךיז ןּבָאה רָאה יד .סױרָאֿפ ּפָאק ןטימ ,דרע רעד וצ ןקור ןטימ טקורעג ךיז

 רעטניה ןּבילּבעג זיא רָאה עמשטוק ַא .סױרָאֿפ טקורעג ךיז טָאה יז ,טעּפעשטרַאֿפ

 טעװ יז .ןסקַאוװקירוצ ןלעוװו רָאה יד ,ּפָאק ןֿפױא ןּבַײלּב טיוה יד רָאנ לָאז .ריא

 -ּפָא טשינ ךיז טעװ יז ּביוא דרע רעקיּפעלק ,רעטכַײֿפ רעד ןיא ןקעטש ןּבַײלּב

 : ןָאט וצ יירשעג ַא ןסירעגֿפױא ךיז טָאה ליומ סָאד .סיֿפ ןוא טנעה יד טימ ןּפוטש

 ייױשעג סָאד .טסורּב רעטכער ריא ןיא ןטינשעגנַײא ךיז טָאה לכעטש-טָארד ַא

 יז טקורעג ךיז עסָאק ַא יװ טָאה טכיל סַאּפ ַא ,זדלַאה ןיא ןקעטש ןּבילבעג זיא

 .געװַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג זיא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה יז .ןדיײנשוצרעטנוא

 תוירזכַא רעטלַאק טימ בַײל ריא רעּביא טעזױּפ טכיל יד יו טליֿפעג טָאה יז

 -ןגיוא ענעסָאלשעג עריא ףיוא טגיילעצ ךיז טָאה טכיל יד .לענוט ריא טרסמ ןוא

 ,טיור ןדנוצעצ ייז טָאה ןוא ךעלּפעל

 טַײז רענעי ףיוא ?עגר ַא רָאנ רעדָא ,טייקיּבייא ןַא טרעיודעג סע טָאה

 רעד .ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה עדלָאג .ץרַאװש ןעוועג רעדיוװ זיא ךעלּפעל-ןגיוא

 .ןעזעג טשינ יז טָאה עמ ,סָאש ןייק .ריא ןוֿפ טַײװ ןעוועג ןיוש זיא טכיל סַאּפ

 טכַארטַאּב טכיל םעד ןיא טלָאװ יז ּביוא ?ןגיוא יד ןסָאלשעג יז טָאה סָאװרַאֿפ

 ,ּבַײל ריא ןסַײרעצ וצ טשינ ןטיהוצסיוא ךיז יוװ טסּוװעג טציא יז טלָאװ ןטָארד יד

 ןטָארד טַײז רענעי ףיוא ןגעלעג עלַײװ ַא רַאֿפ עדייּב ןענעז האל ןוא עדלָאג

 ןעמונעג ןּבָאה ייז .ליּבעג סטנוה ַא ןוֿפ ָאכע רעטַײוװ ַא רָאנ .טרעהעגנַײא ךיז ןוא

 דלַאּב ןוא רעמָאי ַא טלײהעגסױרַא ץעמע טָאה ייז רעטניה .,ריֿפ עלַא ףיוא ןכירק

 ,טניוװ ןיא טשיור גַײװצעג-רעמייב רעד טוג ךָאנ .ןרָאװעג ליטש רעדיוו זיא

 ,טירט ערעייז טרעהעג ןעמ טלָאװ טשינַא

 ךיז ןּבָאה ייז .טרעטנענרעד ךיז טָאה רָאטקעלֿפער ןכעלגעוװַאּב ַא ןוֿפ ןַײש

 יז רעּביא טעזױּפעג טָאה טכיל סַאּפ ַא .דרע רעד ףיוא ךַאלֿפ ןגיוצעגסיוא

 -ַײל עטעקַאנ ערעייז ןוֿפ לרעמעק ןדעי ןיא ןעגנורדעגנַײרַא זיא ןוא ךעלעמַאּפ

 עדלָאג .געוו ןַײז רעטַײװ ןכָארקעג ןוא ייז רעּבירַא זיא טכיל סַאּפ רעד .רעּב
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 יד ,סיױרָאֿפ רעכַײּב יד ףיוא ךיז טשטירעג ןוא ןּביוהעגרעטנוא ךיז ןּבָאה האל ןוא

 ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה עדלָאג .רערעטיש ןרָאװעג זיא שינרעטצניֿפ-טכַאנ

 ,לַיײאעג טימ ריֿפ עלַא ףיוא ןכירק ןעמונעג ןוא ינק יד ףיוא

 זיא סָאד ,ןיינ .טַײז רעטכער רעד ןוֿפ ןעלטיור ןעמונעג ךיז טָאה למיה רעד

 חצור ַא יו טירט ענעסַאלעג טימ ןָא טמוק גָאט .ןרעַײֿפ-רעגַאל יד ןוֿפ טשינ

 !ןלַײא ,ןלַײא ,לענש !סיֿפ יד ףיוא .ןּברק ןַײז טימ רעכיז זיא סָאװ

 טָאה סָאװ ןוא טגָאיעגרעּביא יז האל טָאה ױזַא יו !רָאי עצרַאװש ידלַא וצ

 !ןרױלרַאֿפ ץלַא זיא רעטציא ?ןָאטעג יירשעג ַא םעצולּפ יז

 "טָארדלכעטש ַא .ןטניה ןוֿפ טשינ ייז טגָאי רענייק .טניה ןייק ,ןשטַײד ןייק

 ,גָאט רעד ייז ףיוא ןָא טייג טַײז רעטכער רעד ןוֿפ ןוא ,ייז רַאֿפ םיוצ

 ,טנַאה עטקיטולּבעצ ַא ןזיוועג האל טָאה *,עקטסַאּפ-טיוט ַא ,עקטסַאּפ ַא,

 3 ונע

 רעד וצ ןָאטעג ּפָארַא זָאל ַא ךיז טָאה יז .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עדלָאג

 טָאה האל .עקיבלעז סָאד ןָאט לָאז יז סוֿפ םַײּב ץהאל ןָאטעג יצ ַא ןוא דרע

 ןָאטעג ּפעלש ַא טָאה עדלָאג ,ןייטש ןּבילבעג קידתונשקע ןוא ןייצ יד ןסיּברַאֿפ

 טָאה *!? רימ ןוֿפ וטסליוו סָאװ; ,ריא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא האל ,סוֿפ ס'האל

 .ןגירשעצ ךיז האל

 ",ןרעװ טכַאנ טעװו סע זיּב ,ָאד ץעגרע ,ןטלַאהַאּב ךיז ןזומ רימ,

 *3 ווו;

 "וו ןעניֿפעג ןזומ רימ,

 טרירעגנָא ןבָאה ייז רָאנ יו .םיתמ עטעקַאנ טימ בורג ַא ןוא רעטערּב סיוטש ַא

 טקורעגוצ ךיז טָאה עדלָאג .רעטערּב עלַא טמערַאילעג ןּבָאה ץלָאה קיטש ַא

 ,בורג םוצ

 האל טָאה *1 ןענערּברַאֿפ וצ ןעמענ טע'מ זַא ןוא ?ןטישרַאֿפ טע'מ זַא ןוא;

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז

 ".ןענערברַאֿפ וצ ןעמענ ךיוא ץלָאה סָאד ןָאק עמ,

 יד .ןשטיר טרעהעגֿפױא ךיז ןוא טרַאּפשעגנַײא ךיז האל טָאה *,ךיא טשינ;

 עדלָאג .יירשעג ןוֿפ עיזָאלּפסקע ןַא .ןרָאװעג ןסירעצ םעצולּפ זיא טייקליטש

 ןעיײרעסיש יד ,רעמָאי רעד .ריא ךָאנ האל ,ּבורג ןיא ןַײרַא ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה

 טקעדעגוצ רעדיוו טָאה טייקליטש ַא ןוא ייז ןוֿפ רעטַײװ ץלַא ןגָארטעג ךיז ןּבָאה

 ?ןעוועג רעסעּב ןיוש ריא טלָאװ רשֿפא .טשינרָאג לָאמנייק יו םורַא ןצנַאג םעד

 זיא יז ןכלעוו ןוֿפ דלעֿפ םעד ףיוא ןעױרֿפ יד רַאֿפ ַײּברַאֿפ ץלַא ןיוש זיא סע

 ַאטעג ןיא .טיוט ןוא ליטש ,ליטש טוט ? רעסעּב ןיוש ענעי זיא רשֿפא .,ןֿפָאלטנַא

 טלַאק .ייז ןוֿפ טקורעגּפָא רעּבָא ,עטיוט ןשיוװצ ןײלַא ענייא ןעוועג ןיוש יז זיא

 יז ,יֹוזַא טשינ רעּבָא ,דמערֿפ זיא ןייטש ַא .רענייטש יו דמערֿפ ןוא רעווש ןוא
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 ,ןדִיי ןוֿפ םיֿפוג ךָאד ןענעז סָאד .קידנסױטשּפָא ,דייר יד טימ ןקידניז טשינ לָאז

 רעטצעל רעייז סע זיא .ףוג רעמערַאװ ַא רָאנ ןַײז ןָאק טנעָאנ רעּבָא .עטנעָאנ עריא

 ? םיֿפוג יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טײקטכַײֿפ-ןגרָאמ רעדָא ,סייווש רעטלַאק

 ? גנולַאֿפעצ ןוֿפ ּביײהנָא ןַא סע זיא רשֿפא

 דלַאּב טָא ,ןרעטיצ ןרעהֿפױא טעװ יז ,ןרעדיוש טשינ טעװ יז ! ןיינ ,ןיינ ,ןיינ

 לָאז .ייז יו רגּפ ַא ןַײז טשינ טעוו יז ,ןיינ -- -- טשינ ליוו יז .ןרעהֿפױא יז טעוו

 וליֿפַא .ןעמוקרעּביא רעטַײװ טעוװ יז .ןעמוקעגרעביא םיוצ ןייא .ןרעוװ טכַאנ רָאנ

 ןעמיוצ ךס ַא ךָאנ ןַארַאֿפ ןענעז סע בוא

 ,ףליה סנטשרעּבייא םעד טימ ,טעװ יז ,ָאי ? טעוו יז

 ? -- -- -- ַא ןַארַאֿפ זיא ? ףליה סנטשרעּבייא םעד טימ

 -- -- -- טעװ יז ,ןעלֿפײװצ טשינ טעוו יז ,ןרעלק טשינ טעװ יז ,הלילח ,ןיינ

 ,טכַאנ זיּב ָאד ןטלַאהרעּביא רָאנ ףרַאד יז

 טָאה ןסָאלשעג ןגיוא יד .טירט טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה סע .גָאט רעלעה

 טָאה עמ .רעטעּברַא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאד זַא טסוװעג ןגעװטסעדנוֿפ עדלָאג

 ,ןגעז יד רָאנ טרעהעג טָאה עמ .,ץלָאה טקַאהעג ןוא טגעזעג ,רעטערּב טּפעלשעג

 ןגעלעג ןיוש זיא ןוז יד .סּפיּפ ןייק רעטעּברַא יד ןוֿפ .רעטערּב יד ןוא ,קעה יד

 ,בורג ןבענ טירט טרעהעג טָאה עדלָאג ןעוו ךעלּפעל-ןגיוא עריא רעּביא טיור

 ןַײא םענק .לוק-רענעמ ַא טרעהעג עדלָאג טָאה *,ָאד ןגיל ױזַא דלַאּב ן'רימ;

 ארומ טסָאה; ,רעֿפטנע ןַא ןעמוקעג זיא *,טעגרהעג רעוו רעדָא ,רעסַאוװ-םוטש

 *? ןסעגרַאֿפ טונימ ַא ףיוא לעוו'כ

 טָאה עדלָאג .ּבורג םעד ןיא טערָאּפעג ךיז ןעמ טָאה סעּפע .טירט רעמ

 ,ףיוא סַײר ַא ןָאטעג ךיז ןּבָאה ןגיוא עדייּב ןוא גיוא ןייא ןוֿפ טלַאּפש ַא טנֿפעעג

 ןיוש סע ןטלָאװ ןעמַאלֿפ יו ּבַײל ןצנַאג ןרעּביא קנעז ַא ןוא ןגיוא יד ןיא ירּב ַא

 ןוא םיתמ יד ףיוא סנעמיר ןֿפרָאװרַאֿפ ןּבָאה רעטעּברַא יד .טליהעגמורַא טציא

 געוװַאב ַא ךיז טָאה יז !טייהרעקידעּבעל טשינ ,ןענערּברַאֿפ ּביוא .ןגָארטעגקעװַא

 "ןגיוא יד .ּבורג םעד רעּביא ןַאמכַאװ ןטרידנומ ַא ןעזרעד ןוא ןצעזוצֿפױא ןָאטעג

 ,טנֿפעעג רעִירֿפ ךיז ןּבָאה ייז יו לענש ױזַא טסערּפעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה ךעלּפעל

 .ןעזעג טשינרָאג ,סיוא טזַײװ ,טָאה ןַאמכַאװ רעד .ליטש

 ,םינּפ ריא רעּביא טגיוועג ךיז טָאה ןעמיר רענרעדעל ַא .סוֿפ ַא ַײּב ּפעלש ַא

 ענעקָארשרעד-טיוט רָאּפ ַא .עריא טשינ -- ןגיוא ענעקָארשרעד-טיוט רָאּפ ַא

 ןוא ,קילבנגיוא ןייא רָאנ ריא רעּביא טרעווילגעג ןּבָאה ןגיוא ענעסירעגֿפױא

 רעד ןוא עגר ַא ךָאנ .טרעקענּפָא ךיז ,קילּב ריא ןיא ךיז טירּבעגּפָא יו ,לענש

 ,ריא ןּבענ תמ ַא ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא ןעמיר

 ,בורג ןעגנַאל םעד ןוֿפ קע ןרעדנַא ןַא וצ טקורעגקעװַא ךיז טָאה טעּברַא יד

 טָאה *!ןדִיי ענעטלָאשרַאֿפ עלױֿפ ?טעּברַאעג ךַײא יב טסייה סָאד !ךיז טריר;
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 ןַאמכַאװ רעד יאדווװַא ,שטַײד ןוא שינַײרקוא ןוֿפ שימעג ַא ןיא טלדיזעג ץעמע

 ? ןֿפָאה ַא ןַארַאֿפ ךָאד זיא רשֿפא ?טעּברַא יד ןוויּכּב ייז ןּפעלש

 רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז ייז ןּבָאה .טרעטנענרעד רעדיוװ ךיז ןּבָאה רעטעּברַא יד

 -קעװַא ןּבָאה ייז .ןקָארשרעד טשינרָאג ןיוש ךיז ןּבָאה ייז ,ןיינ ? ןַאמכַאװו םעד

 ןענעז ייז .האל עקַאט זיא'ס ,ָאי !האל .ריא ןּבענ ףוג ןעמערַאװ ַא טגיילעג

 טעװ רעווק .םיֿפוג עטױט ריא ףיוא טגײלעגֿפױרַא ןוא ןעמוקעגקירוצ רעדיוו

 -עג ךיז רעדיוו ןַאמכַאװ רעד טָאה *?קעװַא טגייל ריא סָאװ ערעווש יד ןגָארט

 ןּבָאה ןעיירשעג יד רעּבָא ,ריא ןּבענ ןָאטעג לַאנק ַא טָאה טורציּפש ַא .טרעזייּב

 ,רעטַײװ ןגָארטעגקעװַא דלַאּב ךיז

 א טרעהרעד טָאה עדלָאג !?טַײצ-קיטימ .טעּברַא רעד ןיא סַײררעּביא ןַא

 ןוֿפ דנַאר םעד רעּביא ,ןּביוא ןעזרעד ןוא גיוא ןַא טנֿפעעג טָאה יז .שטּפעש

 ַאזַא טוט סָאװ ץעמע ,גיוא סָאד ןסָאלשרַאֿפ לענש טָאה יז ,ןטניה ןטעקַאנ ַא ,בורג

 ןוֿפ .ןגיוא יד טנֿפעעג קירוצ דלַאּב טָאה יז ,דָיי ןייק טשינ זיא םיתמ רעּביא ךַאז

 טַײז רענעי ףיוא, :לוק ליטש ַא ןעמוקעג זיא ןטניה ןטזױלּבטנַא םעד רעּביא

 ",ךיז טוט ָאד סָאװ טלייצרעד ,דלַאװ םוצ טֿפױל ,ַײרֿפ יד זיא םיוצ

 ןעמַאזוצ ןדנוװשרַאֿפ זיא ןטניה רעד רעּבָא ,םינּפ ןַײז ןעז טלָאװעג טָאה יז

 לקיטש ַא ,ןּבילּבעג זיא ןֿפָאה ַא ,ןיינ ?ץלַא טימ .ץלַא טימ ןעמַאזוצ ,לוק ןטימ

 סָאװרַאֿפ ,ןֿפױלטנַא ןענַאד ןוֿפ עקַאט ןָאק עמ ּביוא : לֿפײװצ רעסיורג ַא ןוא ןֿפָאה

 ? םיתמ יד ןשיוװצ ןטלַאהַאּב ךיז טשינ ןיילַא רע טריּבורּפ

 .רעטעּברַא יד ןלייצ ןוא ןריטשומ ןעמונעג ןּכָאה טַײלכַאװ יד .טכַאנרַאֿפ

 יד ןוֿפ ץעמע טלעֿפעג טלָאװ סע ּבביוא .ַאהַא .טלייצעג לָאמַארעדיװ ןוא טלייצעג

 יד רַאֿפ .טכוזעג ןוא טליײיצעג ,טלייצעג ןוא טכוזעג ייז ןטלָאװ ,רעטעּברַא

 םיתמ ןשיוצ ןגיל וצ זיא סע טוג יוװ ,ןֿפױלטנַא וצ ךעלגעמ טשינ זיא עטלייצעג

 ,טלייצעג ןרעוו טשינ ןוא

 טָאה טכיל ַא ןעוו ,ץַאלּפ םעד רעּביא טזַײרקעג ןּבָאה ןרָאטקעלֿפער .טכַאנ

 עדלָאג .םורַא םיתמ יד יװ ,געװַאּב ןָא ןגיל טזומעג ןעמ טָאה טרעטנענרעד ךיז

 זיא ,טערּב ַא ןענוֿפעג טרָאד ןוא םיוצ םוצ ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןענעז האל ןוא

 ? ןסעגרַאֿפ ָאד סע רעטעּברַא יד ןּבָאה רשֿפא ? ןטכענ ךיוא ןגעלעג ָאד טערּב סָאד

 -כרוד ןעוועג זיא דרע יד .זָארג ןיא לגענ עריא ןּבָארגנַײא טריּבורּפ טָאה עדלָאג

 ,ןּבָארגוצרעטנוא ךעלגעמ טשינ זיא ָאד ,סעטסוק ןוֿפ ןעלצרָאװ טימ ןסקַאװעג

 ןֿפלָאהעג טָאה האל ?טערּב ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ןּבָארג ףרַאד רעו ? טערּב ַא

 רעכעה רערעדנַא רעד ,דרע רעד ףיוא קע ןייא .טערּב סָאד ןלעטשֿפױא ןעדלָאג

 -ֿפױרַא טריּבורּפ טָאה האל ,טערּב סָאד ןטלַאהעגוצ טָאה עדלָאג .םיוצ רעד יו

 ,טשינ ךירק, ,ןלַאֿפעגּפָארַא קירוצ רדסּכ זיא ןוא טלקַאװעג ךיז טָאה יז .ןכירק

 עדלָאג ,קיטנעהּפָא ןייטש ןּבילבעג זיא האל .טרעטנומעג יז עדלָאג טָאה *! ףיול

163 
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 ןיא ןוא טעּפמיא טימ ןָאטעג ףיול ַא ,טירט עכעלטע ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה

 ,םיוצ טַײז רענעי ףיוא ןגענורּפשעגרעּבירַא

 .ןייצ יד ןשיווצ ןוֿפ טעשטיסעג עדלָאג טָאה !ןעיצוצקירוצ ףיוא ךיז רעה;

 -עגנָא טשינ טערּב סָאד טָאה רענייק זַא רערעווש ךָאנ ןעוועג טציא זיא ן'האל

 עדלָאג טָאה ",רעּביא ריד ךיא זָאל ,ףיױל ַא ךַײלג טשינ טסוט בוא, .ןטלַאה

 .טָארדעג

 ַא טָאה טערּב סָאד .ןיגקעװַא ןעמונעג טָאה עדלָאג .טנייוועצ ךיז טָאה האל

 רעּבירַא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא האל ,ןעגנולקעצ ךיז ןּבָאה ןטָארד יד ,ןָאטעג לַאנק

 קור; :טּפעלשעג יז ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא עדלָאג .ןגיל ןבילבעג ןוא םיוצ םעד

 "!לענש ,ךיוּב ןֿפױא ךיז

 .טעשעהעג האל טָאה *,ןריר טשינ ךיז ןָאק'כ ,ינק יד טּפַאלקעצ ךיז ּבָאה'כ;

 האל ,טרעהעג דלַאּב טָאה יז ,ןֿפױל ןעמונעג ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה עדלָאג

 .ריא רעטניה טקניה

 םעד טכיירגרעד טַאהעג ןיוש ןּבָאה יז ןעוו ןכָארבעגסױא טָאה ַײרעסיש ַא

 ,לעטשּפָא ןָא ןֿפָאלעג טציא ןענעז עדייּב ,דלַאװ

 ןּבָאה ײסָאש ןוֿפ ךעלדנייטש עקיציּפש יד .יײסָאש ַא טכיירגרעד ןּבָאה יז

 ןיא ןעלצרָאװ ןוא ךעלגַײװצ יד יװ רעגרע ךָאנ סיֿפ עטעשטעילַאקעצ יד ןסירעג

 טשינ ,תוחּפה-לכל ,טעװ עמ .ןעגנורעטש ןָא ןעוועג זיא געוו רעד רעּבָא ,דלַאװ

 .רעווש ױזַא ןעוועג זיא שינרעטצניֿפ יד ,םיוּב ַא ףיוא זָאנ רעד טימ ןֿפױלֿפױרַא

 רעדָא ,ןטַײז עדייּב ןוֿפ יײסָאש םעד טמיױזַאּב סָאװ דלַאװ ןוֿפ שינרעטצניֿפ יד סע זיא

 "געוו ןייק טינ טעז עמ ?טכַאנ ףוס ןוֿפ שינרעטצניֿפ עטכידעג יד ןיוש סע זיא

 טריֿפ ןיהּוװ ? םיא וצ רעטנענ רעדָא ,רעגַאל םעד ןוֿפ קעװַא ייז ןֿפױל .ןכייצ

 ?געוו רעד

 .טרעטנענרעד ךיז ןוא ײסָאש ןֿפױא ןּפַאלק ןעמונעג ןּבָאה רעדער .שיורעג ַא

 ,דלַאװ ןוֿפ דנַאר םַײּב סעטסוק ןשיווצ טצעזעגּפָארַא ךיז ןּבָאה האל ןוא עדלָאג

 טימ ךָאנ יז טָאה ןענַאװנוֿפ ,ּבַײל ריא ףיוא סייווש םעד טליקרַאֿפ טָאה טכַאנ יד

 יז סָאװ טײקטכַײֿפ לסיּב םעד ןוֿפ ,טרעדנווװעג ךיז עדלָאג טָאה ,ןציווש וצ סָאװ

 ? דלַאװ ןיא ןסקיוװעג יד ןוֿפ טקעלעגּפָא טָאה

 זיא סָאד .טַײװ ןּבילּבעג ץלַא ןוא טּפַאלקעג ןוא טּפַאלקעג ןּבָאה רעדער יד

 -סיוא ןַא רָאנ סע זיא .ןגָאװ ןשרעיוּפ ַא ןוֿפ רעדער ענרעזַײא ןוֿפ ּפַאלקעג ַא

 רעד סע זיא ?ײסָאש ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ָאכע ןַא דלַאװ רעד טגנערב ?שינעטכַאד

 ? רעדער ףיוא ןָא ױזַא ךיז טרעלָאק סָאװ גָאט

 טרעסַאװעצ ךיז טָאה דלַאװ ןוֿפ טייקצרַאװש יד .ןשָאלעג ךיז ןּבָאה ןרעטש

 טרעהעג ןיוש טציא טָאה יז .רעטנענ ןַײז ןיוש זומ ןגָאװ רעד .יורג ןקידורּב ןיא

 יד ןשיוצ ןוֿפ סױרַא זיא עדלָאג ,סעוװָאקדָאּפ עשידרעֿפ ןוֿפ ןּפַאלק סָאד ךיוא

 סעּפע ןיוש טָאה יז .טקוקעגסיוא ןוא םיוּב ַא רעטניה ךיז טלעטשעג ,סעקַאשזק
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 טרעוו ןגָאװ רעד רעדָא רעגנעל געוו רעד טרעוװ .ןגָאװ ןוא דרעֿפ ַא ,ָאי .ןעזעג

 יװ זיא יז ןוא רעקיטכיל לָאמַא סָאװ טרעוו סע ?עכַאּפערעשט ַא ןוֿפ טּפעלשעג

 .ןריובעג יז טָאה עמַאמ יד

 טָאה רעױּפ רעטלַא ןַא .ןגָאװ ןטלַא ןַא טּפעלשעג טָאה דרעֿפ טלַא ןַא

 רעטניה ןוֿפ ריא וצ טקוקעגרעּבירַא טָאה האל .עינלעק רעד ףיוא טלמירדעג

 ץהאל וצ ןכייצ ַא --- ןּפיל יד ףיוא רעגניֿפ ַא טגײלעגֿפױרַא טָאה יז .סעקַאשזק יד

 ןגייא ריא רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז יז טָאה םעצולּפ .סּפיּפ ןייק ןזָאלוצסױרַא טשינ

 "! עינַאּפ ,עינַאּפ; : לוק

 טָאה רע .טקוקעגמורַא ךיז ןוא סעצייל יד ןגױצעגנַײא טָאה רעיוּפ רעד

 טָאה לדרעֿפ סָאד ןוא סעצייל יד ןָאטעג לקָאש ַא רע טָאה ,ןעזעג טשינ םענייק

 .רעטַײװ ןענַאּפש ןעמונעג

 "! סָאּבעלַאּב עינַאּפ ,ושזַאדָאּפסָאג עינַאּפ ,עינַאּפ;

 ןעמלצרעביא ןעמונעג ךיז ןוא טקוקעגמורַא רעדיוו ךיז טָאה רעױוּפ רעד

 ",טעקַאנ ןיּב'כ ,יקנילּבערט ןוֿפ ןֿפָאלטנַא;

 ,טמלצעג ךיז רעדיוו ןוא לטיה ןרעטנוא ןָאטעג ץַארק ַא ךיז טָאה רעיוּפ רעד

 טשינ יז טָאה רעיױּפ רעד ,םיוּב ןרעטניה ןוֿפ ּפָאק םעד טקורעגסױרַא טָאה עדלָאג

 ןוֿפ סױרַא ףיול ַא ןָאטעג טָאה עדלָאג .רעטַײװ ןגענַאגעג זיא דרעֿפ סָאד ,ןעזעג

 ,טנעה יד טימ טיײקטעקַאנ ריא ןקעדרַאֿפ וצ ןסעגרַאֿפ וליֿפַא ןוא םיוּב ןרעטניה

 ןוא עקטרוק ןַײז ןגױצעגּפָארַא ,דרעֿפ סָאד ןטלַאהרַאֿפ טָאה רעיוּפ רעד

 ּוװ טכוזעג ןוא שוּבלמ לקיטש סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה עדלָאג ,ןעדלָאג ןֿפרָאװעגוצ

 האל *,עינַאּפ ,זדנוא טֿפלעה ,ןעיורֿפ ייווצ ןענעז רימ, .ןקעדרַאֿפ וצ ךיז רעִירֿפ

 .סעקַאשזק יד רעּבירַא ּפָאק םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה

 ןגָאװ ןֿפױא םיא טקידיײלעגסױא ,קַאז ַא טרעקעגרעּביא טָאה רעױּפ רעד

 ,ץהאל קַאז ןקידייל םעד ןֿפרָאװעגוצ ןוא

 ",שינַאּפ ,ודנוא ,טֿפלעה;

 ",םוטעמוא ָאד ןענעז ייז ,ןענַאדנוֿפ טֿפלטנַא;

 *? ךיילק ַא ןָא ןֿפױל ױזַא יוװ ? ןיחווװ,

 יד ןיא; ,לטיה ןרעטנוא ןצַארק ןעמונעג ךיז רעדיו טָאה רעיוּפ רעד

 טבַײלּב .ףרָאד ןיא ןעמ טגָאז ױזַא ,ןדַיי ןַארַאֿפ ןענעז רעדלעוו רעװעשטרַאּפ

 ",ךעלרעֿפעג זיא גָאטַײּב ,ןָאטוצנָא סעּפע ןעגנערּב לע'כ ,טכַאנ זיּב ָאד

 .ןטעּבעג האל טָאה *,ןסע וצ סעּפע ןוא;

 ןוא קירעגנוה רעדיוװ זיא יז .ןּבעגעגוצ עדלָאג טָאה *,רעסַאװ קנורט ַא ןוא

 ,ךיז ןיא ןבעל טליֿפרעד טָאה יז ,קירעגנוה זיא האל ךיוא .קיטשרוד

 ַײברַאֿפ ןענעז ייז .,ווָאלַאקָאס ,ווָאסָאק : סנכייצ-געוו טנעיילעגרעּביא ןּבָאה ייז

 יז ּוװ טסּוװעג טשינ וליֿפַא ןוא ,רעדלעֿפ ךרוד ,ןגעוומוא טימ טעטש ערעדנַא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ צץיּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןבעגעג ייז טָאה סָאװ רענעי יו םירעיוּפ עכלעזַא ךָאנ ןעמ טניֿפעג ּוװ .ןענעז

 טָאה רענייא .רעזענ ערעייז רַאֿפ ןריט יד טקַאהרַאֿפ עמ ?טיורּב ןוא םישוּבלמ

 ןעצ .ןשטַײד יד וצ ןּבעגרעּביא ןוא ןּפַאכ ייז טלָאװעג יאדװַא ,טגָאיעגכָאנ ייז

 רעדָא ןקידעּבעל ןדעי רַאֿפ ןשטַײד יד ןּביג ןֿפנָארּב רעטיל ייווצ ןוא רעקוצ ָאליק

 סנגָאמ יד .יײסָאש ַא ףיוא רעדיוו ןענעז ייז .טכַאנ רעדיוו זיא סע .דִיי ןטיוט

 יװ קיטיו ַא ךיז טסַײר טירט ןדעװטעי טימ .ןדנּוװ טימ לוֿפ סיֿפ יד ,קידייל

 האל ,ּפָאק ץיּפש םוצ זיּב םירעדעג עקידייל יד ךרוד ףיױרַא טסיש ןוא ליוק ַא

 טע'ס ,ןֿפלעה טשינרָאג טע'ס; :ײסָאש ןוֿפ דנַאר םַײּב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 ",ןֿפלעה טשינרָאג יוװ ַײס

 ןֿפױא ןייג ןעמ ןָאק טכַאנ זיא'ס ןמזילּכ, .ןטעּבעג ךיז עדלָאג טָאה *,םוק;

 ".ןעייג רימ וו רימ ןסייוו ָאד .ײסָאש

 ןוא טצכערקעג האל טָאה *,ןֿפלעה טשינרָאג טע'ס ,ןֿפלעה טשינרָאג טע'ס;

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז

 ,טנעה יד ןכָארּבעג עדלָאג טָאה *? רימ ןיא טעּפעשטעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ;

 ,ריא ןיא האל טשינ ןוא ןץ'האל ןיא טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה יז זַא טסּוװעג טָאה יז

 .ןײלַא ןייג טשינ ןָאק יז ןוא ןייג ףרַאד עמ רעּבָא

 קיטכַאדרַאֿפ ַא .טעשטּפעש ץעמע ,ָאי .ןרעיוא יד טציּפשעגֿפױא טָאה עדלָאג

 רעגניֿפ עריא עלַא טימ ןַײרַא זיא יז !דלעֿפרנָאק םוצ .טנעָאנ ,ָאד ןעשטּפעש

 ,ריא ךָאנ טּפעלשעג ךיז טָאה האל .רָאה ס'האל ןיא

 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עדלָאג ,דלעֿפנרָאק ןיא עקַאט טרעיולעג טָאה ץעמע

 ןוא ןגעלעג זיא יז .ײרעסיש ַא ,ףַאלעג ַא .ןרָאק ןשיווצ ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא

 זיא יז .ןּברָאטשעגסיױא טלָאװ ץלַא יו ריא םורַא ןרָאװעג ליטש זיא סע .ןגעלעג

 למיה ןֿפױא ןרעטש יד ,ןּברָאטשעג ןעוועג טלָאװ יז ךיוא יו ןגעלעג רעטַײװ

 סָאד רָאנ .ןּברַאטשסױא ןעמונעג ןטלָאװ ייז ךיוא יו ןשעל ןעמונעג ךיז ןּבָאה

 טָאה יז .שינרעטיצ ַא ּבַײל ריא ףיוא ןזָאלּבעגנָא טָאה ןוא טגיוועג ךיז טָאה ןרָאק

 ,רענרעד ,ןעגנַאז רָאנ ,ךיז םורַא ןּפַאט ןעמונעג ןוא טנעה יד טקערטשעגסיוא

 ? האל זיא ּוװ .ךעלדנייטש

 ךיז טָאה יז .געוו ןוֿפ דנַאר םַײּב וװָאר םעד ןיא ן'האל ןענוֿפעג טָאה עדלָאג

 רעד טימ ןסױטשעגּפָא יז טָאה האל *!יש'האל ,האל, :ריא ףיוא ןֿפרָאװעג

 עדלָאג טָאה *,יש'האל; .ּבורג םעד ןיא םיתמ ענעי ןוֿפ טייקטלַאק רעקיטסָארֿפ

 ןעוו .ןריר טלָאװעג טשינ ךיז וטסָאה ןייג ןטעבעג ךיד ּבָאה'כ ןעוו; .טעּפילכעג

 : סעּכ טימ טקורעגּפָא םעצולּפ ךיז טָאה יז *,ןֿפָאלעג וטסיּב ןגיל טֿפרַאדעג טסָאה

 רימ טימ ןעמוקעג טזיּב וד !טַײצ עצנַאג יד ,סיעכהל ןָאטעג רימ טסָאה וד;

 *?ןיה ַא ןפעלשוצטימ ךימ ידּכ

 וצ ןָאטעג קוק ַא רעדיװ טָאה עדלָאג .גָאט ףיוא טיורגעג ןיוש טָאה סע

 ןכייצ ןייק .טּפַאטַאּב ,טיירדעגרעּביא יז טָאה עדלָאג .טולּב ןוֿפ ןכייצ ןייק .ץהאל
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 ןגיוא עלעקנוט

 ןגיוא ענעֿפָא ענעריורֿפרַאֿפ יד ,ףוג ריא ןוֿפ טײקטלַאק יד רעּבָא ,דנּוװ ןייק ןוֿפ

 ",ןרוצ ךימ זָאל ןטצעל םעד ריא וצ טגָאזעג ןּבָאה

 ,םיתמ טימ ןגעלעג גונעג ןיוש .ווָאר םעד ןוֿפ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא עדלָאג

 ,רעדער ןוֿפ ןּפַאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע !גונעג ,יקנילּבערט ןיא ,ָאטעג ןיא

 ,פולס ַא ןיא טנעלעגנָא ךיז טָאה יז ,ײסָאש ןֿפױא סנגָאװ-םירעיוּפ עטשרע יד

 טעו רשֿפא ,ליוק ַא ןָא ןעגנַאגעגסיױא זיא האל זַא .חוּכ ןייק טשינ רעמ טָאה יז

 קוק ַא לָאמנייא ךָאנ ,ןגיוא יד ןּבױהעגֿפױא טָאה יז .ןייגסיוא ױזַא ָאד ךיוא יז

 יד ןּבױהעגֿפױא טָאה יז ,לָאמ ןטצעל םוצ ןזָאלּפָארַא ייז טעװ יז רעדייא ןָאט

 -געוו רעד ןוא ,ןכייצ-געוו ַא ףיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה יז זַא ןעזרעד ןוא ןגיוא

 .װעשטרַאּפ ןייק רעטעמָאליק קיצרעֿפ ןוא טכַא :טגָאז פולס םעד ףיוא ןכייצ

 !וװעשטרַאּפ ? װעשטרַאּפ

 ריא ףיוא טגָאיעגנָא ןוא ןרָאֿפעגַײּברַאֿפ זיא ָאטױא-טסַאל רעשירעטילימ ַא

 טָאה סָאװ לּפענ ַא ךיוא ןוא ןעגנַאגעצ ךיז זיא ביוטש רעד .ּביוטש ןקלָאװ ַא

 קיצרעֿפ ןוא טכַא רָאנ וװעשטרַאּפ ןייק :ןעגנַאגעצ ךיז זיא ריא רעּביא ןעגנָאהעג

 .רעטעמָאליק

 זדז

 ענעגושמ יד

 דלעֿפ ןֿפױא ןעמוקעג ךָאד ןענעז ייז ?קוקעג זייב ַארַאֿפ סָאד זיא סָאװ

 ,טייג יז ? רעדנּוװ זייּב ַא ףיוא יו ריא ףיוא ייז ןקוק סָאװ ? ןיינ יצ ָאי ,ןטעּברַא

 ףיוא האוֿבּת רעד ןיא ןגײלקעװַא ךיז יז ןָאק יו ,טנעָאנ ױזַא זיא וװעשטרַאּפ זַא

 .ענָאלָאק עשטַײד ַא ןעמוקעגנָא זיא ,ײסָאש ןֿפױא ןעגנַאגעג זיא יז ? גָאט ןצנַאג ַא

 ןּבָאה ןסור יד ןעוו --- -- דלעֿפ ןֿפױא ָאד ןוא .ייז טימ לוֿפ זיא געוו רעצנַאג רעד

 ןוֿפ ןענַײש יד ןוא עשרַאװ טרידרַאּבמָאּב קירוצ רָאי ַא טימ טכַאנ-רעמוז ַא ןיא

 טּפַאכעגנַײרַא ייז ןּבָאה ,למיה ןֿפױא טצַײרקעג ךיז ןּבָאה ןרָאטקעלֿפער עשטַײד יד

 ריא םורַא ךיז ןצַײרק ױזַא .טזָאלעגּפָא טשינ ןֹוא טימ רעייז ןיא ןַאלּפָארע ןַא

 טעװ דלַאּב .ּפָא טשינ יז ןזָאל ןוא סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ יד ןוֿפ ןקילּב יד

 רענייא טעװ דלַאּב *! ַאווודישז; : ןַײרַא םינּפ ןיא ןעלטַײט ריא ןוא ןֿפױלוצ ץעמע

 ןכירק ,דלעֿפנרָאק ןיא ןַײרַא קירוצ זומ יז ,לּפָאג-ייה ַא טימ ריא וצ ןֿפױל יז ןוֿפ

 .ןרָאק ןרעּביא ןעזסױרַא טשינ יז לָאז עמ ריֿפ עלַא ףיוא

 ,ךיז טלַאהרַאֿפ עדלָאג ,טנּברַאש ןוא זָאלג רעקיטש ןוֿפ ןסירעצ סעינק יד

 טָאה יז .ךָאנ טשינ יז טגָאי רענייק ,ןגילֿפ ןוא ןקימ ײלרעלַא ןוֿפ ןעמושז ַא רָאנ

 ץלַא זיא דלַאװ רעד ןוא ךיז טקידנע דלעֿפנרַאק סָאד ,ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 םעד טמױזַאּב דלַאװ ןוֿפ ץרַאװש רעד יו ןעזעג יז טָאה ןיוש ןטכענ .טַײוװ ךָאנ

 ,טַײװ ךָאנ ץלַא זיא דלַאװ רעד ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ,טנָאזירָאה

 יד זַא .רעדלעוו רעװעשטרַאּפ יד ןוֿפ זיא טנָאזירָאה ןֿפױא ץרַאװש רעד

 יד .ןריקיזיר וצ יאדּכ טשינ זיא טנעָאנ ױזַא ןיוש ןענעז רעדלעוו רעװעשטרַאּפ

 ערעייז ןרעקינ סָאװ םירעיוּפ טימ רעדלעֿפ יד ,ןשטַײד טימ לוֿפ ןענעז ןגעוו

 יז ,ןקילּב עשירעשרָאֿפ ערעייז טימ רעקיטש ריא ןוֿפ סיוא ןרעקינ ןוא ןסנירג

 ןענעז ןעגנַאז יד .ןַײרַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע ןוא ןעורּפָא לסיּבַא ךיז טעוװ

 ,זָארג רעטיּב יו רעסעּב ץלַא רעּבָא ,ףַײר טשינ ךָאנ

 יז ןעוו .רעדלעֿפ יד ףיוא ןקימ יד ןוֿפ ןסיבעצ זיא יז זַא טניימעג טָאה יז

 עירעשזַאנעמ ענעגייא ןַא טָאה יז זַא ןעזעג יז טָאה דיילק סָאד ןגױצעגּפָארַא טָאה

 ןיוש יז טָאה רעדָא ,דיילק טקיזױלרַאֿפ ַא ןבעגעג ריא רעיוּפ רעד טָאה .סרעסַײּב

 ,ןקיניר ךיז יז ןָאק קיטכיל זיא'ס ןמז-לּכ ? ןעװעדָאהוצֿפױא סָאד ןיילַא ןזיוװַאּב

 ןוֿפ טייקצרַאװש ןיא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא טנָאזירָאה ןוֿפ טייקצרַאוװש יד

 ,דלַאװ םוצ ןעמוקעגנָא טשינ ץלַא ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא יז .טכַאנ רעד

 ןליישסיוא ןעמונעג ךיז ןּבָאה טייקלקנוט רעד ןוֿפ ? םורַא ןוא םורַא יז טייג רשֿפא

 עלַא ןּבָאה דלַאּב ןוא טליּבעצ ךיז טָאה טנוה ןייא .סעטַאכ עשיֿפרָאד ןוֿפ ןרוטנָאק

 ןוא טלכיורטשעג סעּפע רעּביא ךיז טָאה יז .רָאכ ַא ןיא טליּבעג ףרָאד ןיא טניה

 רעדָא ,יק רעד רַאֿפ קירּבָא ןַא ןגָארטעגסױרַא יאדװַא .עטירָאק ַא זיא'ס .ןלַאֿפעג

 יד ןוֿפ טָאה יז ,ןיינ ?קידייל .עטירָאק עקידייל יד ןייטש טזָאלעג ןוא ריזח

 רעד טָאה טױלּפ טַײז רענעי ףיוא .ןסע טימ טנעה עלוֿפ טצַארקעגסיוא ןעלקניוו

 זָארג ןרעטיּב ןכָאנ .קיריג ןוא לענש ןעגנולשעג טָאה יז ןוא ןסירעג ךיז טנוה

 זיא סע זיּב .לכאמ רענשזַאװ ַא ןעַײלק טימ ןלָאש-לֿפָאטרַאק עטכַאקעג זיא

 ,טקעוועגרעּביא ךיז טָאה רעױּפ רעד זַא ןכייצ ַא ,עטַאכ רעד ןיא ןרָאװעג קיטכיל

 ,ןֿפױלטנַא וצ טַאהעג חוּכ םיוק טָאה יז זַא ןסעגעגנָא ױזַא טַאהעג ןיוש ךיז יז טָאה

 טֿפַײֿפ לוֿפ זיא ךיוּב רעד ןעוו רעּבָא ,ץרַאה ןרעטנוא טגָאנעג ץלַא ךָאנ טָאה סע

 .שינעגָאנ רעד ףיוא יז

 רעטצניֿפ ןוא קיטכיל ןיוש זיא סע לָאמ לֿפיװ ןעקנעדעג וצ ךעלגעמ ןעד זיא

 -יטרַאּפ עשידַיי יד ןוֿפ ןוא ! לָאמ ךס ַא ? דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא יז טניז ןרָאװעג

 זיא .םינמיס ךיז טכַאמעג ,לגעטש סעדעי ןטסָאמעגסיױא טָאה יז ,ןכייצ ןייק רענַאז

 רעטייווצ ַא סע זיא ?םיוּב םענעכָארּבעגרעּביא םעד ַײּב לָאמ טייווצ ַא ןיוש יז

 ןוֿפ ןכייצ ןייק ,טכידעג ױזַא ָאד זיא דלַאװ רעד ?םיוּב רענעכָארּבעגרעביא

 רעֿפיט ,רעֿפיט .ןעניֿפעג ייז יז טעװ טרָא ַאזַא ףיוא רָאנ ,טירט עכעלשטנעמ

 ןרעװ ןעמונעג טָאה דלַאװ רעד .ןרעו דימ טשינ רָאנ ,שינעטכידעג רעד ןיא
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 ןגיוא עלעקנוט

 ףיול ַא טָאה עדלָאג !ָאד זיא'ס ,ָאד זיא'ס .תולוק עכעלשטנעמ ?ַאה .רערעטיש

 .ײסָאש ַא ,עמשַאט עיורג ַא ןטינשעגסױרַא ךיז טָאה רעמייּב יד ןשיווצ ןוֿפ .ןָאטעג

 וצ ןסקַאװעגוצ זיא דיילק עקיטיוק סָאד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןגער רעד

 ןוֿפ ןסַײמש סָאד טליֿפעג טָאה עדלָאג .טײקיּפעלק רעקיטָאלּב ַא טימ ּבַײל ריא

 ןזַײװַאב ױזַא ךיז יז ןָאק יו .דיילק ַא ןָא ןצנַאגניא ןעוועג טלָאװ יז יו טניוו

 ןטימ .ןעלצרָאװ יד טימ ץלַא ךָאנ ןרַאטש טסירּב עטרַאדעגנַײא יד ? ףרָאד ןיא

 טשינ רעִירֿפ יז טָאה סָאװרַאֿפ ,טעקַאנ יו יז זיא ּבַײל םוצ דיילק ןטּפעלקעגוצ

 ץנַאג ריא ?גנוצ ריא ןצענַאּב לָאז ןגער רעשירֿפ רעד ,ןֿפָא ליומ ריא ןטלַאהעג

 ןטימניא דלַאװ ןוֿפ סױרַא זיא יז .רעדעל ַא יװ ןקורט ליומ ןיא ןוא סַאנ זיא ּבֵַײל

 ןקעטש ַא עקַאט טָאה יז .טכַאנ זיּב ןטרַאװ וצ חוּכ ןייק טשינ רעמ טָאה יז .גָאט

 עריא ,ןטייק ערעייז ןוֿפ ןזָאלעגּפָא טכַאנַײּב ןענעז סָאװ טניה ןוֿפ ןגָאױצּפָא ךיז

 סעטירָאק ןייק טשינ רעמ יז טניֿפעג סנטצעל ןוא ,ןסיּבעצ יוװ ַײס ןענעז ןעלקנעש

 ,רעּביא ןזָאל םיריזח יד סָאװ סטכעלױֿפ לסיּב סָאד טשינ וליֿפַא טָאה ןוא

 ןוא סנקלָאװ יד ןיא סיר ַא ךרוד טּפוטשעגכרודַא ךיז טָאה טכילנוז סַאּפ ַא

 ןוז רעד וצ גנוצ יד טקעטשעגסױרַא יז טָאה *!עעעּב, .ריא ףיוא ךַײלג ןלַאֿפעג

 ,ריא ןוֿפ ןײגֿפױא ןעמונעג טָאה ערַאּפ ַא .גנוצ יד ןגױצעגנַײרַא קירוצ דלַאּב ןוא

 ןיוש .גָאט ןלעה ןטימניא ףרָאד ןיא ןַײרַא טעװ יז ,ָאי ,דיילק ריא טנקירט ןוז יד

 ץלַא ךָאנ זיא יז ןוא ,ועשטרַאּפ םורַא רעדלעוו יד ןיא ,װעשטרַאּפ ןיא ןעוועג

 עלַא טימ ןּברַאטש יו רעגרע ךס ַא ,רעגרע זיא ןיילַא ענייא ןּבעל ןּבַײלּב .ןיילַא

 ןכַאמ וצ ףוס ַא חוּכ טָאה יז טשינ ,ןייגנָא רעטַײוװו ןָאק יז טשינ .ןעמַאזוצ

 ,ריא ןוֿפ רעגילק ןעוועג זיא האל ,וצרעד

 יז ,ריט יד טכיירגרעד טָאה יז רעדייא ךָאנ ןֿפָאלעגנגעקַא ריא זיא טנוה ַא

 ַאק :ןטעּבעג סנטַײװ ןוֿפ ןוא טנוה םעד ןטלַאהעגקירוצ ןקעטש םעד טימ טָאה

 ".סעּפע טיג ,לֿפָאטרַאק ַא ,טיורּב לקיטש

 יד טָאה סָאװ ,ןגירשעגסױרַא עטרעיוּפ יד טָאה *!שרַאמ ,עקרעּפעלש יג;

 רעֿפרעד ןיא ןעניוו טגעלֿפ יז ןעוו ? םירעיוּפ יד וצ ןָאטעג המחלימ עטסיוו

 ןענעז סָאװ סרעלטעּב יד ןבעג סעּפע לָאמעלַא םירעיוּפ יד ןגעלֿפ ,סרעמוז יד ןיא

 .ןריט ערעייז וצ ןעמוקעג

 זיא יז .רעדניק ערטסַאילַאכ ַא ןָאטעג סױרַא טיש ַא ךיז טָאה זיוה ַא ןוֿפ

 ?ריא ףיוא טעװעטַאשטעג רעדניק יד ןּבָאה .טרעווילגרַאֿפ יו ןייטש ןּבילבעג

 ,ןֿפױלטנַא וצ ןַײז רעש טצװ רעדניק ליֿפ ױזַא ןוֿפ

 .ןָאטעג ףור ַא דניק ןייא טָאה *,ענעגושמ ַא ,טעז,

 טָאה לגנִיי ַא .רָאכ ַא ןיא ןגירשעג דלַאּב עלַא ןּבָאה *!ענעגושמ ,ענעגושמ;
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טימ ריא ףיוא ןעלגָאה ןעמונעג סע טָאה דלַאּב ןוא לדנייטש ַא ריא ןיא ןֿפרָאװעג

 ,ךעלדנייטש

 ,דײרֿפ טימ ריא ןיא ןצנַאט ןעמונעג טָאה טרָאװ סָאד ? יז ןגָאז *ענעגושמ;,

 טקעטשעגסױרַא טָאה יז .*ַאװודושז טשינ טגָאז רענייק ,עלַא ייז ןגָאז ענעגושמ

 "!עעעּב; :גנוצ יד ייז וצ

 ןעשטוַאימ ןעמונעג טָאה יז ,רעטכעלעג ַא ןיא ןכָארּבעגסיױא ןּבָאה רעדניק יד

 רעד ןּבענ .רעטכעלעג ןוֿפ טכַײקעג ןּבָאה רעדניק יד .טנוה ַא יוװ ןליּב ,ץַאק ַא יוו

 םעד ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז טָאה יז ,רעסַאװ עשזולַאק א ןענַאטשעג זיא ּפמולּפ

 *,ןסע ליוו'כ ,ןסע ,טיורּבק : ןגירשעג ןוא סיֿפ ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעג רעסַאװ

 ןָאק יז יּבַא ,ליומ ןיא טשינ יּבַא .ןרעטש ןיא ןֿפָארטעג ריא טָאה לדנייטש ַא

 ןעמוק טציא ןָאק יז יּבַא .ןֿפרָאװעגוצ ריא טָאה עמ סָאװ טיורּב סָאד ןעַײק רעטַײװ

 !ייז ןלָאז 1 ענעגושמ ןעַײרש ןלעװ ייז .קירעגנוה ןַײז טעװ יז רָאנ ןעוו ףרָאד ןיא

 .ַאווודישז טשינ יּבַא

 רעגנַאל ןוא ןגיוא עלעקנוט ,רָאה עלעקנוט ערעייז ןיא ןעמ טנעקרעד ןדִיי

 ךיוא רעּבָא ,ןסיררַאֿפ טשינ זיא זָאנ יד .ןגיוא עיולּב ,רָאה עדנָאלּב טָאה יז .זָאנ

 ,"ַאוּודישז; ןַײרַא םינּפ ןיא ןגירשעג ריא רענייא טָאה סָאװרַאֿפ .גנַאל טשינ

 רעּביא טזָאלעג טשינ יז ערעדנַא יד ןוא ,ריא ךָאנ טגָאיעג ךיז ןּבָאה עקינייא

 ןדִיי ןענעקרעד םירסומ עשילוּפ ןוא ןשטַײד יד זַא טגָאז עמ ?ןלעװש ערעייז

 ןיא קערש רעד ןיא טנעקרעד יז ךיוא טָאה עמ ּביוא .ןגיוא ענעקָארשעצ יד ןיא

 ?טציא טשינ יז ןעמ טנעקרעד סָאװרַאֿפ ,ןגיוא עריא

 א יו טשינ טלטעּב יז לַײװ טנעקרעד יאדוװַא יז טָאה עמ ,וינעמַאמ ,יוא

 ּוװ .ריט ַא וצ טמוק רע ןעוו ןומזיּפ ןצנַאג ַא טגָאז *דַאשזד, רעשיוג ַא ,יוג

 ?יוג ַא יװ ןעלטעּב וצ סיוא ךיז ןעמ טנרעל

 "רַאֿפ ,ןגָאז טשינרָאג יז ףרַאד ,ןומזיּפ ןייק טשינ יז ףרַאד עגושמ זיא יז זַא

 ןשידִיי ןייק טשינ ןּבָאה קיטש ענעגושמ .תויוועה רָאּפ ַא ןכַאמ ,ךיז ןעמירק

 ,טנעצקַא

 ךיז טעװ יז ,לּבירג ַא ןיא טנגערעגנָא טָאה סע .ערָאנ ריא ַײּב דלַאװ ןיא

 טסענ ַא יװ טצעזַאּב זיא'ס ,דיילק סָאד ןגױצעגּפָארַא טָאה יז ,ןשַאװמורַא לסיּבַא

 ,עטָאלּב .םינּפ סָאד ןשַאו טריּבורּפ טָאה יז ,דיילק קידעּבעל ַא ,סעקשַארומ ןוֿפ

 "יזָאּפ; ריא רַאֿפ רעסעּב סָאד זיא רשֿפא .ףיורעד ןסקַאװעגנָא זיא ךרַאּפ רעדָא

 "! עטַאכ יד ןכַאמ עווישרַאּפ ךימ טסעװ, : ןבירטעג יז טָאה רעּבלעוװעג רעד ."עיצ

 טימ טשינ טגָאי עמ ,ןשטַײד ןייק טשינ טֿפור עמ רעּבָא ,ריא ןוֿפ ךיז טלגימ עמ

 עמ .ריזח קיטש ַא ךיוא לָאמַא ןוא טיורּב קיטש ַא טיג עמ ,לּפָאג-ייה ןייק

 יז רעּבָא ,עטָאלּב רעד ןיא טֿפָא טלַאֿפ סע ןוא סנטַײװ ןוֿפ וצ ריא סע טֿפרַאװ
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 ןגיוא עלע קנו ט

 סייוו יז רָאנ .טגערֿפעג טנַײה ץעמע טָאה *? סָאד טּבעל סָאװ וצ; .טשינ טרעגנוה

 ,ןבעלוצרעּביא ידּכ :רעֿפטנע םעד

 ךעלקיטש ןּבַײלקֿפױנוצ ןעמונעג ןוא קַאז ַא טעֿבנגעג ץעגרע טָאה עדלָאג

 ןענוֿפעג ךיז טָאה יז .ערָאנ ריא וצ ןגָארטעגקעװַא ןוא ,ךעלטערּב ,סעטַאמש ,ךעלּב

 ןטכעלֿפנַײרַא ןעמונעג טָאה יז .סעטסוק עטכידעג טימ טלגנירעגמורַא לגרעּב ַא

 רעד ,סעטַאמש טימ ןדניּבמורַא ,ךעלּב ןוא ץלָאה ךעלקיטש ןגַײװצ יד ןשיווצ

 -עגנעמַאזוצ טָאה יז ,טסּברַאה ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןזָאלּבכרודַא טשינ לָאז טניוו

 -סיוא ןוא םייל טימ סע טשימעגסיוא ,ןעלדָאנ ןוא רעטעלּב סעּפוק עצנַאג טרַאש

 סנגער עסיורג יד ןעוו .ןגַײװצ ענעדנוּבעגנעמַאזוצ יד רעּביא ךַאד ַא טּבעלקעג

 ענעקורט ןוֿפ טעּב ריא ןוא קיטרַאֿפ ןעוועג ןיוש ערָאנ ריא זיא ןעמוקעג ןענעז

 דלַאּב יז טָאה ןשַאװעגּפָארַא טָאה ןגער רעד סָאװ .,ןקורט ןּבילּבעג זיא רעטעלּב

 -רעּביא יז טָאה *,ןּבעלוצרעּביא ידּכ ?טּבעל סָאד סָאװ וצ: .טבעלקרַאֿפ קירוצ

 טימ ץלָאטש ןעוועג טלָאװ יז יװ ,ןײלַא ךיז ןגעק טייקיצָארט א טימ טרזחעג

 .עקוווליּבישּפ ןוֿפ ענעגושמ-טֿפרָאד יד :לטיט ריא

 1זצ

 ליש

 טשינ טָאה עדלָאג .קיטָאלּב ןוא םערַאװ ןעוועג זיא סע .טסברַאה רעִירֿפ

 -וצמורַא רעטניוו ףיוא טיירגעגנָא טָאה יז סָאװ סעטַאמש יד ןלױֿפעצ טלָאװעג

 לזמילש ריא וצ .סעוורָאּב ףרָאד ןיא קעװַא רעדיוו זיא יז .סיֿפ עריא ןעלקיוו

 ?ןַײז ןשטנעמ ןענָאק קיזָאלכָאנ יװ ,זָאלג לקיטש ַא ףיוא ןטָארטעגנָא יז טָאה

 ןייק טשינ זיא סע זַא טוג .סעוװרָאּב טייג סָאװ ףרָאד ןיא עקיצנייא יד טשינ זיא יז

 ,ריא טלעֿפ סָאד ךָאנ ,טינש רעֿפיט

 סָאד ןּבױהעגֿפױא טָאה יז ןעוו ןעזרעד עדלָאג טָאה ,לגיּפש זיא'ס ,יוא

 לגיּפש לקיטש סָאד ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה יז .סוֿפ ריא רעטנוא ןוֿפ זָאלג לקיטש

 ליו יז בוא .רעגרע ךס ַא ,זָאלג יו רעגרע זיא לגיּפש ,ןֿפױל ןעמונעג ןוא

 ןטימניא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה יז ,לגיּפש ןייק ןיא ןקוק טשינ יז רָאט ןּבעלרעּביא

 טָאה יז ּוװ ןגעלעג ךָאנ זיא לגיּפש לקיטש סָאד .ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא ןֿפױל

 יד ןוֿפ ענייא ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא סע טָאה יז .טזָאלעגרעּביא סע

 דלַאװ ןיא קעװַא זיא יז .דיילק ןסילשעצ ריא וצ טיינעגוצ טָאה יז סָאװ סענעשעק

 רעד ןוֿפ לגיּפש לקיטש סָאד ןעמונעגסיױרַא יז טָאה ערָאנ ריא ןיא .ןסיּב ַא ןָא

 .רעגעלעג ריא ןוֿפ רעטעלּב יד ןשיווצ ףיט טּפוטשרַאֿפ סע טָאה ןוא ענעשעק

 סע יז טָאה סָאװ וצ .לגיּפש םעד ןוֿפ עטָאלּב יד ןשיװּפָא טשינ טעוװ יז ,ןיינ
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 ּביוא ?טיורּב לקיטש ַא טָאטשנָא סָאד טכַארּבעג יז טָאה סָאװרַאֿפ ? ןּבױהעגֿפױא

 רעדעי ריא הריֿבע ןַא זיא ןתעגושמ עכלעזַא ךיז ןּבעגכָאנ ןּביײהנָא טעװ יז

 .ןַײּפ גָאט

 ,טכוזעג טָאה יז סָאװ ןענוֿפעג טָאה ןוא רעטעלּב יד ןשיווצ טכוזעג טָאה יז

 רעטצניֿפ רעד ןיא ןציז ןּבילבעג זיא יז רעּבָא ,טכיל וצ סױרַא ןגיוצעג יז טָאה סע

 ןיא ָאד .טנעה עריא ןיא לגיּפש לקיטש סָאד טשטעװקרַאֿפ ןוא ,ערָאנ ריא ןוֿפ

 ,לגיּפש ַא ןעזעג טָאה יז .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ןעז יז ןעק ערָאנ רערעטצניֿפ רעד

 ןעמונעגסױרַא טָאה יז .ּבוטש-ףָאלש ריא ןיא לגיּפש רעסיורג רעד ןעוועג זיא'ס

 עריא רעּביא טעילַאװכעצ ךיז ןּבָאה רָאה יד ,סקָאק ריא ןוֿפ ןעלדָאנרָאה יד

 ענעגייא עריא ןרעשּפָא הנותח רעד ךָאנ לָאז יז טרַאװרעד ןּבָאה עלַא ,ןעלסקַא

 טָאה יז .טֿפױקעג ריא רַאֿפ טָאה רעגיווש ריא סָאװ לטייש סָאד ןָאטנָא ןוא רָאה

 רָאנ טָאה רע .םעד ןגעוו ןרַאּפשנַײא ךיז טעוװ עַיש רעמורֿפ רעד זַא טניימעג

 -בלַאה ַא ןָא שטָאכ וט ,רָאה יד ןרעשּפָא טשינ טסליוו בוא ,עלעדלָאג; :טגָאזעג

 ןכַאמ טזָאלעג ןוא רָאה ענעגייא עריא ןוֿפ לסיּבַא ןטינשעגּפָא טָאה יז *,לטייש

 טשינ טָאה עיש ןוא ןָאטעגנָא ןטלעז סע יװ ַײס טָאה יז .לטיײש-ּבלַאה ַא ןוֿפרעד

 .תונעט ןייק טַאהעג

 ןוא רָאה עריא טמעקעג טָאה יז ,לגיּפש ןסיורג םעד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא יז

 ףיוא טזָאלעג טָאה ןוז יד סָאװ זָאר לסיּב םעד ןוֿפ טַאהעג האנה ַײּברעד טָאה

 ףיוא ןַײרַא זיא עֵיש ,טנֿפעעג ליטש ךיז טָאה ריט יד .ןקַאּב עסַײװ-קיטכיל עריא

 ןיא ןעזעג סע טָאה יז .ריא וצ טכַײלשעגוצ ךיז ליטש ןוא רעגניֿפ-ץיּפש יד

 טימ ןגיוא עריא טקעדעגוצ טָאה עַיש .ןסיוו טשינ ךיז טכַאמעג רעּבָא ,לגיּפש

 7? סע זיא רעווק :טנעה יד

 "! ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװנוֿפ ,ןטניה ןוֿפ רעטנוא ךיז טעֿבנג עמ זַא;

 *.ףערט;

 *,ןֿפערט טשינ ןעק'כ;

 ".ןלזג ַא ןעמוק ןָאק'ס ,ריט ענעֿפָא ןַא;

 ".ןעמוק רע לָאז,

 "! ןעמוקעג רע זיא;

 ריא ןוֿפ סמערָא עניד יד ןיא חוּכ ליֿפױזַא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװנוֿפ

 טָאה רֶע -- -- זַא קרַאטש ױזַא ךיז וצ טרעמַאלקעג יז טָאה רע ?עַיש "ןלזג;

 זױל ןענעז סמערָא יד .לגנִיי ַא יו ךיז טליּפש רע סָאװ טמעשרַאֿפ דלַאּב ךיז

 ןוא טמערַאװעג ןוא טילגעג ןּבָאה ןגיוא עניורּב עסיורג ענַײז רעּבָא ,ןרָאװעג

 יז שטָאכ ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד יז טלָאװ רע יו טרעדנּוװַאּב ןוא טעלגעג

 .ןרָאי ליֿפױזַא הלּכ"ןתח יװ ןעוועג ןענעז

 ןעו ןּבױהעגנָא ךעלטנגייא ךיז טָאה ןעיש ןוא ןעדלָאג ןשיװצ ךודיש רעד
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 ןגיוא עלעקנוט

 רעקצַארעלק רעד ,עדייז סעיש ןוא ישעטַאט ריא .רעדניק ןעוועג ךָאנ ןענעז ייז

 ןעוועג עדייב ןענעז ייז .טנַײרֿפ עטנעָאנ ןוא םיֿבורק עטַײװ ןעוועג ןענעז ,ֿבר

 ןיילק א ןעוועג ךָאנ זיא יז .ןבירשעגרעּביא ךיז טֿפָא ןוא תודיסח ןוֿפ סױעשרָאֿפ

 יד .קסנירּפ ןיא ייז יב טסַאגוצ ןעוועג זיא ֿבר רעקצָארעלק רעד ןעוו עלעדיימ

 ןגָארטעגנַײרַא טָאה ישעמַאמ יד .ןענרעל ןיא ןעוועג חּכותמ ךיז ןּבָאה םינּבר

 זיא סָאד, :טגָאזעג טָאה ישעטַאט רעד .ךעלכיק רעלעט ַא ,עדלָאג ,יז ןוא ייט

 ",עלעדלָאג ןַײמ

 ,טגערֿפעג ֿבר רעקצַארעלק רעד טָאה 7? עלעדלָאג וטסיּב טלַא יו;

 ",ךָאי סקעז ןרָאװעג הּכונח;

 ",ױמועב ג"ל ןיא רָאי סקעז ןרָאװעג רע זיא ,עיש ,לקינייא ןַא ּבָאה ךיא;,

 רעסַײװ רעגנַאל ,רעגנַאל ַא טימ רעכיוה ַא ןעוועג זיא ֿבר רעקצַארעלק רעד

 רע טָאה ןעִיש ןגעוו טגָאזעג ריא טָאה רע ןעוו .םינּפ שירֿפ זָאר ַא ןוא דרָאּב

 טָאה ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע ןעוו ןוא ,לכיימש ןטוג ַאזַא טימ ריא וצ טלכיימשעג

 רע טָאה רעדניק עלַא .טלעגטצעל לּבור םענרעּבליז ַא טזָאלעגרעּביא ריא רע

 ןנָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ רעּבָא ,לבור ןצנַאג ַא ריא ןוא סעקיּפָאק ןעצ וצ ןבעגעג

 .עיש *ןתח/ ריא ןגעוו ריא וצ טעּפעשטעג ךיז בוטש ןיא עלַא

 ןסורג ןּבַײרשוצ ֿבר רעקצָארעלק רעד טגעלֿפ ישעטַאט םוצ ווירּב ענַײז ןיא

 -עגוצ עיש טָאה ,ןצַײרד רָאי ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא יז ,לָאמנייא ,ריא וצ

 רעד טָאה ווירב םעד ןיא דָארג .ווירּב ַא סנדייז ןַײז וצ הרוּת ןגעוו ןּבירש

 ישעטַאט רעד ןעוו רעּבָא ,ריא וצ סורג ַא ןבַײרשוצ ןסעגרַאֿפ ֿבר רעקצָארעלק

 -רַאֿפ ךיז יז טָאה הרוּת סעִיש טשטַײטרַאֿפ ןוא טנעיילעגרעּביא שיט םַײּב טָאה

 סָאד ,ןכַאל וצ סָאװ ןוֿפ טַאהעג ןיוש ןּבָאה רעטסעווש ןוא רעדירּב עריא .טלטיור

 ןעוועג זיא ישעטַאט רעד .המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ ץרוק ןעוועג זיא

 ןבילבעג ןיוש זיא ןוא ןכָארּבעגסױא טָאה המחלימ יד ןעוו דָאּב-םערַאװ ַא ןיא

 ןשטַײד יד ןוא רעכַײרטסע יד יװ םעדכָאנ .ץענערג טַײז רענעי ףיוא ןקעטש

 -עלק רעד טָאה ןעמוקעגקירוצ זיא ישעטַאט רעד ןוא ןלוּפ ןעמונעגנַײא ןּבָאה

 ווירּב ןייק ןעמוקעג טשינ רעמ ןענעז סע .טּבכעלעג טשינ ןיוש ֿבר רעקצָאר

 .ןתח ריא ןגעוו טצעביקעג טשינ רעמ יז טָאה עמ ; ריא רַאֿפ ןסורג טימ

 ךיוה ןסקַאװעגסיױא זיא יז ,עשרַאװ ןייק רעּבירַא לַײװרעד זיא ישעטַאט רעד

 ,ןגיוא עיולב עסיורג ןוא ּפָאצ םענעדלָאג ןרעווש ןעגנַאל ַא טימ .ישעטַאט רעד יו

 ןסקַאוװעגסיוא טלָאװ יז יו םינּפ ןֿפױא טײקשירֿפ ַא טימ .סישעטַאט םעד יו ךיוא

 ןיא סַאגלוש רעד ףיוא טשינ ,ןרָאק םענעדלָאג טימ רעדלעֿפ ןשיווצ ףרָאד ַא ןיא

 ,קסנירּפ

 'ר זיא סָאד, :טסַאג ַא טלעטשעגרָאֿפ ריא ישעטַאט רעד טָאה לָאמנייא

 ,בר רעקצַארעלק םעד טסקנעדעג וד .,ןוז סֿבר רעקצָארעלק םעד ,לשעה שירעּב

 *ל הכרֿבל ונורכז
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 טשינ טָאה יז !?טקנעדעג יז יצ .רעַײֿפ קיטש ןייא ןרָאװעג זיא םינּפ ריא

 -עלק םעד ,דרָאּב ַא ןָא בר רעקצָארעלק םעד ןלעטשרָאֿפ טריּבורּפ ךיז לָאמנייא

 ָאד טציז סָאװ דִיי רעד זיא .עיש לקינייא ןַײז ןוֿפ רעטלע םעד ןיא ֿבר רעקצָאר

 .עדייז ןַײז יװ ןעזסיוא לָאז עִיֹש ןעוועג רעסעּב טלָאװ ,ָאי ּביוא ?עטַאט סעִיש

 סָאד ןעזעג ןעיש טָאה עדלָאג .עמַאמ ןַײז יו ןעזעגסיוא רָאג טָאה עיש

 ןעוועג זיא רע .רעדיווש ןיא גנוניווו-רעמוז ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו לָאמ עטשרע

 ,דלַאװ ןגעוו ,רעמוז ןגעוו ןייש ױזַא טדערעג טָאה רע .ןוז רעד ןוֿפ טנערּבעגּפָא

 ןיא טריצַאּפש ןּבָאה ייז ןעוו .שדוק-ןושל ןיא טּבַײרש רע זַא טסּוװעג טָאה יז

 יז יו שילױּפ רערענעש ַא ,שילױּפ םענייש ַא ריא וצ טדערעג רע טָאה דלַאװ

 ווירּב ענייש עכלעזַא ןּבירשעג רע טָאה ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע ןעוו ,טדער ןיילַא

 ,טנעיילעג ייז טָאה יז ןעוו ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ריא ךיז ןּבָאה ןרערט זַא

 וצ טסַאגוצ ןעמוקעג זיא עִיש .הּכונח טשרע ןעיש ןעזעג רעדיוו טָאה יז

 ןעוועג זיא רע רעּבָא ,לרעּפ לרינש ַא טכַארּבעג ריא טָאה רע .גָאטנריוּבעג ריא

 יד ּביױא .טכלַאקעגּפָא יװ ךיילּב ןוא קיציּפש זָאנ ןַײז ,לרעּפ יד יו רעסַאלּב ךָאנ

 טשינ ךיז ייז ןטלָאװ ,לקנוט ױזַא ןוא סיורג ױזַא ןעוועג טשינ ןטלָאװ ןגיוא

 טשינ דלַאװ ןיא רעמוז רע טָאה .רעזעלג-"ןלירּב עקיד יד ךרוד ןעזעגסיױרַא

 ּפָארַא ןוא ףױרַא ןֿפָאלעג טשינ ּפָאנק רעד טלָאמעד זיא ? ןלירּב ןייק ןגָארטעג

 ? ןדלַאה ןרַאד ןַײז רעּביא

 :טגָאזעג ןוא ּבוטשֿפָאלש ןיא ריא טימ ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה ישעמַאמ יד

 טשינ זיא ,ןעמ טעז ,עיש .ישעטַאט ןטימ טדערעגרעּביא סע ּבָאה'כ ,עלעדלָאג,

 ןייק ,טסיּב וד .ןדעררעּביא ךָאנ סע ןעמ ןָאק ארומ טסָאה וד ּביוא .רוּביג ןייק

 ",ךלימ ןוא טולּב ,ערה-ןיע

 םיא לָאז סָאװ עטנוזעג ַא עקַאט ךָאד רע ףרַאד רעכַאװש ַא זיא עֵיש בוא;

 :ןטכױלעגֿפױא טָאה םינּפ סישעמַאמ רעד .טרעֿפטנעעג יז טָאה *,ןטיהּפָא ןענָאק

 ",טלעוו ַא םיא ןוֿפ טלַאה ישעטַאט רעד;

 טָאה הנותח רעד וצ רמועּב ג"ל .ירֿפ טלעטשעג ךיז רָאי סָאד טָאה רעמוז

 ןטשרע ןתעּב יו ןעזעגסיוא טָאה ןוא םינּפ טנױרּברַאֿפ ןוז ַא טַאהעג ןיוש עִיש

 רערעדנַא רעד ,גנוריצ טימ רענייא ,טלדנַאהעג ןּבָאה סרעגָאװש עריא .ץכעעז

 ךיוא ןיילַא ןוא ןעמייה עכַײר ןוֿפ ןעמוקעג ןענעז ייז .ןציּפש ןוא ןלויט טימ

 ךיוא עִיש טָאה ,ַײרעקורד ַא טַאהעג טָאה רעטָאֿפ סעִיש .רחסמ ןיא ןעוועג חילצמ

 ךס ַא ןעוועג .סנגיוּב"וװירּב ,סעטרַאק-הנותח ןקורד וצ לּבלעװעג ַא טנֿפעעג

 ןײלַא ,ץַאז םעד טלעטשעגסיוא ןיײילַא ןּבָאה סרעקורד ערעדנַא יד .ץנערוקנָאק

 ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה עַיש .ןישַאמ-קורד רעד ןוֿפ לַאדעּפ םעד טּפוטשעג

 טקעדַאּב םיא טָאה ,לַאדעּפ םעד ףיוא ןטערט ןעמונעג .ריּפַאּפ ןוֿפ ּביוטש םעד

 ןטנװָא יד ןיא רע טָאה טַײצ-טסּברַאה .ןקנעלעג יד ןיא טײקכַאװש ַא ,סייווש ַא

 ,קצָאװטָא ןייק ןרָאֿפקעװַא ןסייהעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד .ץיה לסיּבַא ןגָארקעג
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 ןגיוא עלעקנוט

 יז ןעו ,טעּברַא יד ןעמונעגרעּביא טָאה יז ןעוו טרעגנַאװשעג ןיוש טָאה יז

 ןענוֿפעג רעּבָא יז טָאה ,בוטש רעקידייל ַא וצ דימ ןעמוקעגמיײהַא טנווָא ןיא זיא

 סָאװ דיל ַא ,ןעמָאנ ןַייז טימ ?טַאלּבגָאט; ןוֿפ טינשסיוא ןַא ,ןעיש ןוֿפ ווירּב ַא

 ,קצָאװטָא ןיא ןּבירשעג ךס ַא טָאה עִיׂש .ןבירשעג ריא רַאֿפ לעיצעּפס טָאה רע

 טימ ךיז טײרֿפ עֵיש יו טסּוװעג טָאה יז לַײװ םעד טימ טײרֿפעג ךיז טָאה עדלָאג

 ןָא טּביירש רע סָאװ ךאז רעדעי

 ןוֿפ עטצעל סָאד ןעגנולשעגנַײא ןּבָאה טעּפמיק יד ןוא ןרעוו קנַאוק סעִיש

 טָאה ריֿבג ןייק .ענימג רעד ןיא ןטסָאּפ ַא ןעִיש טֿפַאשעג טָאה ישעטַאט רעד .ןדנ

 סָאװ טימ ןעוועג ,םשה-ךורּב ,רעּבָא ,ןרעוו טנָאקעג טשינ תוויכש ןַײז ןוֿפ ןעמ

 ,תּבש ףיוא ןֿפױקוצנַײא

 ,עמַאמ-עטַאט וצ ןעמוקעג ךעלקינייא ןוא רעדניק עלַא ןענעז קיטימכָאנ תבש

 שָארּב רענעטנַאילירּב רעַײנ ַא ףיוא טקוק עדלָאג יו ןעזעג טָאה ישעמַאמ יד

 יד טָאה *,המכח ןוא הרוּת סעִיש זיא גנוריצ ןַיײדק .ןגָארטעג טָאה עלהרׂש סָאװ

 א ןעוועג זיא אנענ ",דניק סעיש ןוא; ןּבעגעגוצ טָאה יז .טגָאזעג ריא ישעמַאמ

 סישעטַאט םעד ,ןגיוא עיולּב ןוא רָאה עדנָאלּב סישעמַאמ רעד ,דניק ןייש-רעדנווו

 ונורכז ,ֿבר רעקצָארעלק םעד ןוֿפ ךעלקינייא .זָאנ עטצינשעג ןֹוא םינּפ ךעלגנעל

 ,רעוו יּבַא טשינ ןסקַאװסיוא ןלעוװ ,ֿבר רעקסנירּפ םעד ,רָאי עגנַאל וצ ןֹוא ,הכרֿבל

 טעּברַא רעמ ןעוועג זיא סע .עלהנח םיא ךָאנ ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא לסָאי

 טשינ טָאה רע רעּבָא ,טנוזעג ןעוועג ןיוש זיא עיש .הסנרּפ רעקינייוו ןוא ,זיוה ןיא

 ןטנװָא יד ןיא ןעלדנַאהוצ ןעמונעג יז טָאה .רעווש ןטעברַא וצ חוּכ ןייק טַאהעג

 יז ,.רעדניק יד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה ןוא םייחרעדניא ןעוועג זיא עיש ןעוו

 ןַא טֿפױקרַאֿפ ןוא ,גנוריצ ,רעּבליז ,טנװַײל סרעגָאװש עריא ַײב ןעמונעג טָאה

 -גיײא סָאד רעּבָא ,טכַײל ןעוועג זיא ןֿפױקרַאֿפ סָאד .ןלָאצסיױא ףיוא רעַיײטשטסיױוא

 טעּפש ןעמוקעגמיײהַא .רעווש רָאג ןעוועג ןיוש זיא ךָאװ עדעי עטַאר ַא ןענָאמ

 ,זיוה ריא וצ טּפעלשרעד םיוק ךיז יז טָאה ,ּפערט רעּביא ליֿפױזַא ןֿפױל ןכָאנ

 ןעגנַאלרעד ריא ןעִיש ןטעּב טלָאװעג יז טָאה ,סיֿפ יד ןוֿפ ךיש יד ןֿפרָאװעגּפָארַא

 ךיק ןיא קעװַא ןיילַא יז זיא ןּבַײרש ןיא ןָאטרַאֿפ זיא רע ןעזעג .עקרַאװַאּב לסיּבַא

 ױזַא זיא ךלימ .ךלימ עמערַאװ לסיּבַא ןעיש רַאֿפ ךיוא טיירגעגוצ ןיוש ןוא

 .טנוזעג סעיש רַאֿפ קיטכיוו

 ,ןדייז רעקצָארעלק ןכָאנ ,ףסוי ןבעגעג ןעמָאנ ַא עלעגנִיי ריא טָאה עמ ןעוו

 דניק סָאד רעּבָא .עדייז רעד יװ ןואג ַאזַא ןסקַאװ לָאז רע ןשטנווועגוצ עלַא ןּבָאה

 ריֿפ עלַא ףיוא ןכירק ןּביױהעגנָא טָאה רע רָאנ יו .סדליוו ַא ןסקַאװעג רָאג זיא

 ןטיהסיוא טנָאקעג טשינרָאג ךיז ןעמ טָאה ,בוטש רעד רעּביא ןגעוװַאּב ךיז ןוא

 -ץגּפָארַא ,ּפעטנעמולּב טרעקעגרעּביא .ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ סנדָאש יד ןוֿפ

 ןסייה ַא ךיז ףיוא ןסָאגעגסיױא ,שיט ןֿפױא סָאװ םעלַא טימ ךעטשיט ַא טּפעלש

 ןכעלקנערק ןליטש םוצ סעכלעזַא טמוק יװ .לװַײט ַא ,ורמוא ןַא .ּפוז רעלעט
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,ריא ףיוא ןָאטעג זָאלּב ַא רָאנ טָאה עמ ןעוו טליקרַאֿפ ךיז טָאה ַאנענ ?עִיש

 -רָאג ןוא ןָאקלַאּב ןטײנשעגנָא ןֿפױא ךעלסיֿפ עסעװרָאּב טימ סױרַא זיא לסָאי

 ַאנענ .תושֿפנ תנּכס ןעוועג זיא ןרָאװעג קנַארק לָאמַא ָאי זיא רע ןעוו ,רעּבָא .טשינ

 לסָאי .ייווצ ,סנייא ןעמוקעגרעּביא ,טָאג ןעקנַאד ,ןוא עניטַאלרַאקש טַאהעג טָאה

 ץיה דַארג קיצרעֿפ ןוא ַײרד טַאהעג רע טָאה ,ץַאנענ ןוֿפ טקעטשעגנָא ךיז טָאה

 טָאה ַאנעג .ןקָאּפ טימ ןעשעג זיא עקיּבלעז סָאד ,ןּבעל ןטימ סױרַא םיוק זיא ןוא

 ןוֿפ טקעטשעגנָא ךיז טָאה לסָאי ןכייצ ַא ןָא ןעמוקעגרעּביא ןוא טַאהעג סע

 דניק סָאד .דלוש סלסָאי ןצנַאגניא ןעוועג טשינ זיא סע רעּבָא -- -- ןוא ץַאנענ

 זיולּב ץרַאה סָאד ןסירעג טָאה'ס ,ןריוושעג טימ טקעדַאּב ןצנַאגניא ןעוועג זיא

 ןדניּבוצ םיא טזומעג טָאה עמ .ןצַארק וצ ךיז ןסַײר ךעלטנעה יד יװ ןעז וצ

 .ןקָאּפ יד ןסַײרּפָא טשינ לָאז רע ,טעּב םוצ ךעלטנעה יד

 סָאד .עסַאקניא ףיוא ןייג טזומעג יז טָאה קנַארק ןעוועג זיא דניק'ס שטָאכ

 גנולָאצ ַא ןריסַאקנַײא טסלעֿפרַאֿפ זַא ,רחסמ ןימ ַאזַא זיא ןלָאצסױא ףיוא ןעלדנַאה

 ןעלסָאי טלייצרעד טָאה רע .דניק ןטימ ןּבילּבעג זיא עִיש .ןלַאֿפרַאֿפ סע זיא

 ןגעוו שרדמ ןוֿפ ךעלהׂשעמ ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא רעדניק עשידלעה ןגעוו

 ךיז טָאה ןוא תוֿפוע ןוא תויח רעּביא ךיוא טשרעהעג טָאה סָאװ ךלמה המלש

 עיש ןוא ןֿפָאלשעגנַײא זיא דניק סָאד .ךַארּפש רעייז ןיא ייז טימ טקידנעטשרַאֿפ

 .שיטּבַײרש ןַײז וצ קעװַא זיא

 סע סָאװ טרעהעג ּפערט יד ףיוא ךָאנ יז טָאה ןעמוקעגמײהַא זיא עדלָאג ןעוו

 עיש ,טעּפילכעג טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא ַאנענ ,ּבוטש ןיא ךיז טוט

 .טולּב קיטש ןייא ןעוועג זיא םינּפ סלסָאי ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה

 ןעַײרֿפַאּב וצ ןזיוװַאּב טָאה דניק'ס ןעוו ןּבַײרש ןַײז ןיא טֿפיטרַאֿפ ןעוועג זיא עיש

 .ןקָאּפ עלַא ןסירעגּפָא ןוא טצַארקעצ טָאה רע ,טנַאה ַא

 יד טזָאלעג טשינ יז טָאה ןּבירשעג טָאה עיש רָאנ ןעוו ,םעדכָאנ ךיוא

 .רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא ןיילַא יז ןוא ,ןעלמוט ןלָאז רעדניק

 ןּבילּבעג זיא עִיש ןוא ,טרַאװעג ןוא טעּב ןיא ןגעלעג זיא יז ןעוו לָאמליײט רָאנ

 :רעטרעװ סישעמַאמ רעד ריא וצ ןעמוקעגקירוצ ןענעז שיטּבַײרש ןַײז ַײּב ןציז

 שָארּב ריא ןעלהרׂש אנקמ טשינ זיא יז ?.המכח ןוא הרוּת סעִיש זיא גנוריצ ןַײד,

 טגָארט ןיורק ריא זַא ןגָאז טשינ ןָאק עמ רעּבָא ,טנַאילירּב ןקיטַארַאק-ריֿפ ןטימ

 ...סעלהרׂש יװ רעטכַײל ךיז

 רע טָאה ןעמעוו רַאֿפ רעּבָא ,םיֿבתּכ ענַײז ַײב טעּפש זיּב ןציז טגעלֿפ עיש

 טימ זיא יז ץלָאטש יװ טסּוװעג טָאה רע ? ריא רַאֿפ טשינ ּביױא ןּבירשעג ןעד

 טנעיילעג טָאה יז ,ןּבַײרש ןַײז ךרוד ריא וצ טדערעג סטָאה רע ;ןּבַײרש ןַײז

 טֿפַאשּביל יד ,סעּביל עקימַאלֿפ ןּבירשַאּב ןעוועג ןענעז סע ּוװ ןענַאמָאר עשיליופ

 טָאה עִיש .רענעלק טשינ ןעוועג זיא עיש ןכעלקנערק ןכַאװש ריא ןוֿפ ריא וצ

 גנוצ ןַײז .ֿבתּכּב רָאנ רעּבָא ,רעטרעוו ןיא ןליֿפעג ענַײז ןדיילקוצנָא יו טסּוװעג
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 וצ קידועמעש וצ ןעוועג זיא רע .ןעגנול ענַײז יו רעכַאװש ךָאנ ןעוועג זיא

 יד ןענַאטשרַאֿפ טוג טָאה יז ןוא טדערעג ןגיוא ענַײז ןּבָאה רַאֿפרעד .ןדער ןענָאק

 יו טסווועג טָאה יז ןוא םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז ,ןגיוא סעיש ריא ןוֿפ ךַארּפש

 -עגּפָא ןַא ןבעגוצקעװַא טָאהעג העדב טָאה יז .רָאה עריא ןעמעקרַאֿפ לָאז יז ױזַא

 ןקוק ןכָאנ ןָאטעגנָא סע רעטַײװ רעּבָא ,טסיטַאּב ןעיולּב ןוֿפ עלעקזולּב ןגָארט

 ןסַײװ ןכיוה ריא טמױזעגמורַא טָאה לרענלעק ןוֿפ יולּב סָאד ןעוו .ןגיוא ענַײז ןיא

 ןּבָאה עלַא ...ןגיוא עריא ןוֿפ יולב םעד טימ ןעקנווועגרעביא ךיז ןוא זדלַאה

 טָאה קילּב רעטּבילרַאֿפ רעקידוועמעש סעיש רעּבָא ,זיא יז ןייש יוװ טגָאזעג ריא

 םירישה ריש ןעגנוזעג ןּבָאה ןגיוא ענַײז .רענעביוהרעד ,רעלעדייא טגָאזעג סע

 ,טעטיזרעווינוא ןַא ןיא טרידוטש טָאה עַיש .ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןעוו

 רעּבָא ,לדרעּב סָאד ןריושעגרעטנוא טָאה רע .רוטַארעטיל שכעלטלעוו טנעקעג

 ,ןייג ,דיסח ַא יו ןטלַאהעגקירוצ ןוא ,רוחּב-הֿבישי ַא יו קידוועמעש ןּבילּבעג זיא

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא זדלַאה ןַײז םורַא סמערָא עריא ןֿפרַאװרַאֿפ טשינ טעװ יז

 טשינ ךיז לָאז טנאה יד ,ןטסױֿפ יז טשטעװקרַאֿפ יז ,ןֿפױלנַײײױַא ךָאנ ןָאק ַאנענ

 ןָאט וצ טעלג ַא םיא ןקערטשסיוא

 ןָאלג סָאד ןוא לגיּפש לקיטש סָאד טשטעװקרַאֿפ טָאה יז !טינש ַא ,ךָאטש ַא

 רעד ןענעז ?ןעוועג עקַאט ץלַא סָאד זיא .טנַאה ריא ןיא ןטינשעגנַיא ךיז טָאה

 ןוֿפ שינעטכַאדסיוא ןַא יו רעמ עלעדלָאג ענייש יד ןוא לשעה עשוהי רעלעדייא

 ? רענעגושמ ַא

 לקיטש סָאד ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה טנַאה ענעטינשעצ יד יו רעלענש ךָאנ

 ,ןבײהוצֿפױא קירוצ סע טקערטשעגסיוא ךיז טנַאה עקיּבלעז יד טָאה זָאלג-לגיּפש

 ריא ןיא ןָאטעג שיוו ַא סע טָאה יז ,לניּפש לקיטש סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה יז

 ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה קילּבנָא רעד ןוא ,קילּב ַא .ערָאנ רעד ןוֿפ סױרַא ןוא ,דיילק

 יז ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא לגיּפש לקיטש סָאד .החיצר טימ ריא ףיוא

 לקיטש סָאד רעּבָא ,ןטינשעצ ךיז ןּבָאה סיֿפ יד .סיֿפ יד טימ טעּפוטעג סע טָאה

 ןייטש ַא ןענוֿפעג ,ערָאנ ריא םורַא ןֿפָאלעג זיא יז .ץנַאג ןּבילּבעג זיא לגיּפש

 ,ךעלציּפ-ץיּפ ףיוא עלעגיּפש סָאד ןכָארּבעצ ןוא

 ןיא יז טָאה ןעמעוװ ןוא ,לגיּפש ַא וצ טּפַאכעג םעצולּפ ךיז יז טָאה סָאװ

 עיולּב ,רָאה ענעדלָאג עטכידעג עגנַאל יד טימ עדלָאג ענעי ? טכוזעג לגיּפש םעד

 -עגּפָארַא זיא ענעי .יקנילבערט ןיא ןּבילּבעג זיא טיוה רעסַײװ-ךלימ ןוא ,ןגיוא

 לגיּפש ןוֿפ ענעגושמ יד ,ערעדנַא יד .רעדיילק יד טימ ןעמַאזוצ ריא ןוֿפ ןלַאֿפ

 ,ןכָארּבעצ זיא לגיּפש רעד שטָאכ ,טּבעל ערעדנַא יד ,ןדנווו-זַייל ןוא ךרַאּפ טימ לוֿפ

 בילוצ ? יקנילבערט ןוֿפ עטעקַאנ ַא ןֿפױלטנַא טֿפרַאדַאּב יז טָאה םעד ּבילוצ

 ןֿפרַאװַאּב יז ןוא ריא ףיוא ןעַײּפש ןלָאז ףרָאד ןוֿפ רעדניק יד ןזָאל יאדּכ זיא םעד

 ? רענייטש טימ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 יקנילּבערט .ןירעדרעמ ַא ןרעוו ךיוא יז טעװ ,טלעװ עשירעדרעמ ַא זיא'ס

 יזַא לָאז יז .לגיּפש ןוֿפ יד ןענעגרהרעד טעװ יז ,לשעה עדלָאג טעליוקעג טָאה

 -- -- -- טשינ רעמ ,ףרָאד ןיא ןייג טשינ רעמ טעוװ יז יװ ןּבעל

 ןַא טימ ךיז יז טליּפש סָאװ ,ןוא !ןּברַאטש ױזַא לָאז יז ?ןּבעל ױזַא לָאז יז

 ןֿפױא ָאד ױזַא לָאז יז !ןרגּפ ױזַא לָאז יז ? לשעה עדלָאג ןוֿפ ןושל ןטָאזעג לדייא

 ןזַײװַאּב טעוו יז רעדייא ןרעוו קידװערירקַאלש לָאז יז ! עיצקעלּפָאּפ ַא ןגירק טרָא

 דלַאװ ןיא ָאד ןרעוו ןעקנוזעגנַײא לָאז יז !ףרָאד םוצ טָארט ןטשרע םעד ןלעטש

 ריא ףיוא ךרַאּפ רעד טלױֿפ סע יװ ,ןייּב ןזיּב ןרעוװ טלױֿפרַאֿפ ןוא ערָאנ ריא ןיא

 יז ןוא רָאה עטקעדַאּב-סינ עריא ףיוא םערעוו יד ןרעמ ךיז ןלָאז !םינּפ ןלעג

 !טייהרעטיוט רעדָא טייהרעקידעבעל ןסערֿפֿפױא

 ןרערט ךָאנ טָאה יז .קימייל ןוא טכַײֿפ ןרָאװעג זיא םינּפ ריא ףיוא ץומש סָאד

 ןוא לסָאי .רעדעל-עזמעג :ןגָאז םירעוּפ יד יװ -- עִיש ןוא ַאנענ ? ןענייוו םוצ

 ןּבירטעגסױרַא ייז טָאה יקסנישטליוו רעד יװ םעדכָאנ ןסָאשרעד יאדוװַא עלהנח

 ךָאנ טָאה יז ןוא .רעסערֿפ-טלעג רערטיכ רעד ,ןּבירטעגסױרַא רעכיז ייז טָאה רע

 -- -- -- זיא יז .תונושמ תותימ עלַא טרעוו זיא יז ,דמעמ ריא ןגָאלקַאּב וצ ןרערט

 יז עלעגיּפש סָאד טעװ טציא .ןגיוא יד טנֿפעעג ריא טָאה עלעגיּפש סָאד

 טּפטטשעגנַײרַא ןוא זָאלג ךעלציּפ יד ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה עדלָאג !ןעװעטַאר

 ,רעגעלעג ריא ףיוא ךיז ןגיוצעגסיוא ,ערָאנ ריא ןיא ןַײרַא זיא יז .ליומ ןיא

 ...יֹוזַא טָא .ָאד טָא

 ,ףַײטש זדלַאה רעד ,טמיילעג ןרָאװעג גנוצ יד זיא ,ןעגנילש טלָאװעג טָאה יז

 טָאה דמַאז רָאנ ,זָאלג לקיטש עטצעל סָאד ןגיּפשעגסיױא טַאהעג ןיוש טָאה יז

 טכַײֿפ ענילס ןעיצסױרַא טריּבורּפ טָאה יז ןעוו ןייצ יד ןשיווצ טקַאנקעג ךָאנ

 ןגָאז טלָאװעג טָאה ,לגיּפש ןוֿפ יד ,יז .ןדער ןענָאק לָאז יז ןּפיל עריא ןכַאמ וצ

 רימ ןיא לױֿפ ןוא קניטש .ףוס ןטכַײל ַאזַא טנידרַאֿפ טשינ ךיז טסָאה וד : ןעדלָאג

 ,סיקסנישטליוו יד ַײּב ןעשעג זיא סע סָאװ ןסיוורעד ןענָאק ךיז טסעװ זיּב

 ,םירעדעג יד ןיא ןגָארקעגנַײרַא ךָאד ךיז זָאלג ךעלקיטש רָאּפ ַא ןּבָאה

 ,עלעֿפעל ןרעטנוא טקירד ,סעקשיק יד ןיא טדַײנש סָאװ רעגנוה סע זיא רעדָא

 ?ּפָאק ןיא טלדניווש ןוא

 ! ףרָאד ןיא ןייג טשינ טעװ יז ,ןיינ

 טריֿפעג רקיעּב זיא טַײז רעשירַא רעד ןוא ָאטעג ןשיווצ לגומש רעד

 ייז ןליֿפַא .טרסמעג ןקַאילָאּפ יד ןּבָאה םענעסקַאװרעד ַא .רעדניק ךרוד ןרָאװעג

 ןַײז ןָאקס .טיױט םוצ רעדניק ןּבעגוצרעּביא טַאהעג טשינ ץרַאה ןייק ןּבָאה

 רעמ ןּבָאה ייז ןעוו וליֿפַא רעדניק עריא טניושעג ןּבָאה סיקסנישטליוו יד זַא

 .ןרַאלָאד ןייק ןעמוקַאּב טשינ

 .ןילַא ןעוועג טלָאװ רע ּביוא ןעװעטַאר טנָאקעג ךיז עקַאט רשֿפא טלָאװ לסָאי

 -עגנָא טָאה ענעי .לגיּפש ןוֿפ יד יו עגושמ רעמ ךָאנ זיא עמַאמ סלסָאי רעּבָא
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 ידֹּכ סעציילּפ עשירעדניק סלסָאי ףיוא עלהנח עקיגיוא-לקנוט עניילק יד ןעגנָאה

 יקנילּבערט ןוֿפ ןֿפױלטנַא טנָאקעג ןעד יז טלָאװ ,ןֿפױל וצ :ַײרֿפ ןַײז לָאז ןיילַא יז

 זיא יז ,עגושמ טשינרָאג זיא עדלָאג ,ןיינ ? ריא טימ ןעוועג טלָאװ עלהנח ּביוא

 ץעלָאר ַא טליּפשעג יז טָאה עשרַאװ ןיא ,סעלָאר ײלרעלַא טליּפש סָאװ עסירטקַא ןַא

 ןטלַאהרעד יּבַא ,טוג זיא עלָאר עדעי .רענעגושמ ַא ןוֿפ ָאד ,עמַאמ רעַײרטעג ַא ןוֿפ

 ןּבעל קידהזֿבינ ריא

 יז לגיּפש ַא טַאהעג טציא יז טלָאװ יאוולה .ףרָאד ןוֿפ סעטַאכ עטשרע יד

 רערעטיּב רעצנַאג רעד טימ ףוצרּפ םענעגייא ריא ןיא ןקוקנַײרַא ןענָאק לָאז

 עריא טימ ןעמסרַאֿפ ךיז טנָאקעג יז טלָאװ יאוולה .ריא ןיא טכָאק סָאװ האנׂש

 !ןרעװ וטסלָאז וֿפט !םערָאװ !ריזח !ךרַאּפ .ןקילּב עקיטֿפיג ענעגייא

 ןעמונעג שזַא ךיז טָאה יז זַא ןרעסַאװ ןעמונעג םעצולּפ טָאה ליומ סָאד

 טָאה עלעדיימ סָאד .ןעמוקעגנגעקַא ריא זיא לסקיש ַא .ענילס רעד טימ ןקיטש

 ַא ,ץכעשייר ןוֿפ חיר ַא ןגָארטעג ךיז טָאה לשיוק םעד ןוֿפ ,לשיוק ַא ןגָארטעג

 טכַארטרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא לסקיש סָאד .ּפוז רענעצלָאמשעג רעמערַאװ ןוֿפ ערַאּפ

 ,םינּפ ריא טּפוטשעגסױרַא טָאה עדלָאג .ריא ףיוא טקוקעג טשינ וליֿפַא טָאה ןוא

 טָאה יז 1 גונעג טשינ סָאד זיא ,לגיּפש ןיא ןעזעג טנַײה טָאה יז סָאװ םינּפ סָאד

 ,טשינרָאג לָאמנייק יװ ןעגנַאגעג ךיז זיא לסקיש סָאד ,תויוועה ןכַאמ ןעמונעג

 ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז רעּבָא ,טכַאלעג טָאה לסקיש סָאד --- ןָאה ַא ןוֿפ יו יירק ַא

 לסקיש סָאד .ריֿפ עלַא ףיוא ןעגנירּפש ןעמונעג ןוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז

 יז טָאה *,ּפוז ,טיורּב ,בעלכ; .ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא ןוא ןטימעגסיוא יז טָאה

 ןוֿפ טעשטּפעלכ רע ןעוו ריזח ַא יו גנוצ רעד טימ טשטַאּפעג טָאה ןוא ןטעּבעג

 סָאד ,ּפוז רעטשיירעג ןוֿפ חיר רעד וליֿפַא טּפעװעגסױא טָאה סע .עטירָאק רעד

 ,טַײװ ןעוועג ןיוש זיא לסקיש

 רעניה יד .ייה רַאֿפרעד ןעמוקַאּב ןוא ךלימ ןּביג יק יד ?ָאד ךיז טוט סָאװ

 תויוועה טכַאמ יז ,ענעגושמ-סֿפרָאד יד זיא יז .רענרעק ןעמוקַאּב ןוא רעייא ןגייל

 ךיז טקוק רענייק זַא ןעשעג טנַײה זיא סָאװ ,טיורּב ןעמוקַאּב רַאֿפרעד ףרַאד ןוא

 ריא ןּברָאדרַאֿפ עלעגיּפש ענעטלָאשרַאֿפ סָאד טָאה !םוא טשינ ריא ףיוא

 ? טנַאלַאט

 -סױרַא טָאה ץעמע ביוא טלַאק ױזַא ןַײז טשינ ןָאק סע ? יז טרעטיצ סָאװ

 עמ זַא .דניק קידנֿפָאלש ַא טימ לטעּב ַא עדנַארעװ רענעֿפָא רעד ףיוא טלעטשעג

 ,טמערַאװ רעקוצ ,רעקוצ טימ עלעקטַאמש ַא טגָאנ דניק סָאד זַא .םערָאװ זיא טסע

 ןיוש טָאה יז ? רעקוצ יוװ ךַאז עסיז ַאזַא טלעוו רעד ףיוא ןַארַאֿפ ךָאנ ? רעקוצ

 -- -- -- טניז רעקוצ ןייק טכוזרַאֿפ טשינ

 יד .עדנַארעװ רעד וצ טזָאלעגוצ טשינ יז טָאה טנוה רענעטלָאשרַאֿפ רעד

 ןוֿפ טזָאלעגּפָא טניה יד ןענעז ,רעדלעֿפ יד ףיוא לֿפָאטרַאק ןבָארג םיטַאּבעלַאּב
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 טעװ יז .ןעמוקקירוצ ןלעוו ייז זיּב ןטרַאװ טעװ יז .ןּבוטש יד ןטיה וצ ןטייק יד

 ,ןטרַאװ ןוא ןייטש ןֿפױא ָאד ןציז

 ,ןוה רעד וצ ןליּב ןעמונעג טָאה יז .ןעמוקעגנָא זיא ןוה עטעשזדנָאלּברַאֿפ ַא

 רעוװ ָאטשינ ,קידייל זיא ףרָאד סָאד .ןֿפָאלטנַא זיא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ןוה יד

 ַא לָאמעלַא יז זומ ,ענעגושמ סֿפרָאד םעד זיא יז רעּבָא .טיורּב ןּבעג ריא לָאז סע

 זומ יז .סיעכהל וצ ןיילַא ךיז טשינ סע טוט יז ,ןיינ .ןָאט יירק ַא ,ןָאט ליב

 .ןרעוו טּפמעטענּפָא טשינ לָאז טנַאלַאט ריא ןריציטקַארּפ

 זיא יז .ערָאנ ריא וצ קירוצ קעװַא ענעגושמ-ףרָאד יד זיא טנוװָא ןיא

 יז .ןייּב ַא טקעלַאּב ןוא טגָאנעג טָאה יז ,ןלָאמעג ןּבָאה ןעניק יד ןוא ןעגנַאגעג

 -רַאֿפ ריא ןוֿפ ,סעקשירק יד ןּבילקעג ןוא טיורּב קיטש רַאד ַא טעַײקעג טָאה

 ןעמוקעגנָא זיא יז זיּב ןעגנַאגעג יז זיא ױזַא .ןַײרַא ליומ ןיא ךַײלג דיילק טקיזיול

 רעד ןיא וליֿפַא ערָאנ ריא וצ ןֿפערט טנָאקעג ןיוש טָאה יז ןענַאװנוֿפ טרָא םוצ

 יז ןָאק עשרַאװ ןיא .?עשרַאװ; ןסייה ןָא טציא ןוֿפ טעװ טרָא סָאד .רעטצניֿפ

 לשעה עדלָאג ןוא ןגיוא יד עקַאט טכַאמרַאֿפ יז .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ וליֿפַא ןייג

 עלהׂשעמ ַא טימ ןַײא ייז טֿפעלש ןוא רעדניק יד סיוא טוט יז .םיהַא ןָא טמוק

 ןּבעג טעװ יז זַא .שיטּבַײרש ןַײז ַײּב ץלַא ךָאנ טציז עיש .עשָאגלַאמ ןוא שַאי ןגעוו

 -- -- -- רע טעװ לסקַא יד רעּביא רָאה יד ןֿפרַאװעצ ןוא סקָאק םעד זָאלעצ ַא

 עִיש .טנייוו יז ?.ורוצ ךימ זָאלק טגָאזעג ריא טָאה רע .ןעיש ףיוא זגורּב זיא יז

 .סעּכ ןיא טשינ ןיוש זיא יז .ןטעּברעּביא יז ליוו רע .רָאה עריא טעלג ,וצ טמוק

 רע טסייוו יז ,טעּברַא רעד ַײּב גָאט ןרעווש ַא טַאהעג טנַײה טָאה רע טסייוו יז

 יז רעּבָא ,ןקידיײלַאּב וצ יז טניימעג טשינ טָאה רע טסייוו יז .קיטיײװּפָאק ַא טָאה

 ךָאנ רע לָאז ,רָאה עריא ןטעלג רעטַײװ רע לָאז .ןענייו ףיוא טשינ טרעה

 ַא ףיוא טלעה !ןיײטשרַאֿפ טשינ וטסליװ סָאװרַאֿפ :טגערֿפ עיש .ןטעּב לסיּבַא

 "ןגיוּבנגער ַא ןגער ןטימניא ןוז ַא יװ ,ןגיוא עטרערטרַאֿפ עריא ןיא לרעַײֿפ

 טרעוװ עַיש .ןענַאטשרַאֿפ גנַאל ןיוש ּבָאה'כ :טגָאז ןּפיל עריא םורָא לכיימש

 לסָאי רעדליו רעד -- -- ליװ יז .םניחּב םיא טקינַײּפ יז סָאװ זגורּב לסיּבַא

 ןעמַאמ רעד וצ ךַײלג ןֿפָאלעגנַײרַא זיא ןוא גיוו רעד ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא זיא

 וילעטַאט ןַײד ,עלעסָאי :סע טשוק יז ,ךיז וצ דניק סָאד טעילוט יז .סיוש ןיא

 .וד יװ עלעגנַיי סיז ןיילק ַאזַא ךָאנ זיא

: 

 ע ק צ ר ע ה

 לַײװרעד ןוא גנַאגרעטנוא-טלעוו ַא וצ יו טצוועיָאװעג טָאה סניו רעד

 טֿפול רעד ןיא טלּבריװעג טָאה יינש רעד .ערָאנ סעדלָאג ןוֿפ רעקיטש ןסירעג
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 ןסירעצ דלַאּב טעװ סָאװ דרע רעד וצ ןזָאלּפָארַא ךיז טַאהעג ארומ טלָאװ רע יו

 ןָאטעג ּפָארַא ףרָאװ ַא ןוא טלסיירטעג ךיז ןּבָאה רעמייּב יד .רעקיטש ףיוא ןרעוו

 ףיוא יינש ליֿפ ױזַא טלמַאזעגנָא ןוויּכּב ןטלָאװ ייז יװ ,ןעלּפַאק-יינש ערעייז

 יז ןּבָארגַאּב ןוא לָאמ ַא טימ ןֿפרַאװּפָארַא ןענָאק וצ סע ידּכ ןעניורק ערעייז

 ןעמונעג ןוא ערָאנ ריא ןוֿפ טעּפַארדעגסױרַא םיוק ךיז טָאה עדלָאג .יינש ןרעטנוא

 טשינ לַאטש ַא ,ֿפָא רעַײש ַא ןעניֿפעג לָאמ ַא רעדיװ יז טעװ רשֿפא ,ןֿפױל

 ,ןשטַײד ןֿפור ייז ןלָאז ,ןתיממ ייז ןלָאז ,םירעיוּפ יד ,ןגָאלש ייז ןלָאז ,ןסָאלשרַאֿפ

 .ןעניז ןוֿפ יז טּבַײרט טניוו ןוֿפ ןעיאװ סָאד .ָאד טשינ יּבַא ,ליוו סע סָאװ ןַײז לָאז

 "ייטש רעּביא טלכיורטשעג ךיז ןּבָאה סעטַאמש טימ טלקיװעגמורַא סיֿפ יד

 סעטסוק יד .ןֿפָאלעג רעטַײװ זיא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה יז .סעטסוק ןוא רענ

 .סיֿפ עריא ןוֿפ ןסירעג ייז ןוא סעטַאמש יד ןיא טרעטנָאלּפעגנַײרַא ךיז ןּבָאה

 -עגנוה יו טעיָאוװעג ןּבָאה ןטניוו .רעטַײװ ןֿפָאלעג ןוא ןסירעגֿפױא ךיז טָאה יז

 ןַא יװ טלסיירטעג ךיז ןוא טניוו ןטימ טעיָאװעג טָאה דלַאװ רעד ,ףלעוו עקיר

 ,סעטסוק ףיוא ןעגנעה ןּבילּבעג ןענעז סעטַאמש עצרַאװש .ףיש עקידנעייגרעטנוא

 זיא עדלָאג .םוקמוא ןוֿפ רענעֿפ עצרַאװש יו טניוװ ןיא טלַאנקעג ןוא טרעטַאלֿפעג

 ָאד טָאה יינש רעד .ןקעטש ןּבילּבעג ןוא ןָאטעג קניז ַא םעצולּפ ןוא ןֿפָאלעג

 רעֿפיט ץלַא ,סױרַא ןסירעג ךיז טָאה יז רעמ סָאװ .שינעֿפיט ַא טקעדרַאֿפ טַאהעג

 ,ךיוּב ריא רעּבירַא זיּב טכיירגרעד ןיוש טָאה יינש רעד .ןעקנוזעג יז זיא

 -עגּפָארַא ,טניוו ןיא טלּבריװעג ןעיירשעג ןּבָאה *!טעװעטַאר ,טעװעטַאר,

 .ךשוח םעד ןיא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןוא ,ןעקנוז

 ןעיורג ןעמונעג טָאה סע ןעוו טשרע טמערוטשעגסיוא ךיז טָאה טניוו רעד

 ןוא טלּבריװעג טשינ רעמ ןּבָאה ךעלרעטילֿפ-יינש יד .ןציּפש-רעמייב יד רעּביא

 ענעכָארּבעצ טקעדעגוצ לדייא ןוא ,ליטש טּבעװשעגּפָארַא ןּבָאה ייז .ןלַאֿפעג טשינ

 "רעּביא טשינ ךיז טָאה סָאװ ןעדלָאג -- ןוא רעמייב עטרעקעגרעּביא ,ןגַײװצ

 .קידנעייטש ןטלַאהעג יז טָאה יינש רעד לַײװ ,טרעקעג

 ַא ןעַײרש ןעמונעג רעדיוו עדלָאג טָאה *! דלַאװעג ,טעװעטַאר ,דלַאװעג;

 ,ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה יז .ליומ ריא טשטעװקרַאֿפ ןוא ּפָארַא זיא טנַאה ערעווש

 יד רָאנ ןעזעג יז טָאה רעטצניֿפ רעד ןיא ?רֿבק ןיא ןיוש יז זיא ? יז זיא ּוװ

 ןטלַאהעגוצ ןוא ריא רעּביא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןױשרַאּפ ןסיורג ַא ןוֿפ ןרוטנָאק

 ? ךיא ןיּב ּוװ ,וילעמַאמ ? המוד-ךאלמ רעד סע זיא ,ליומ ריא

 .טגערֿפעג ןַאמ רעד טָאה *? ךמע;,

 ?יז זיא ּוװ ?יז טמולח

 .ליומ ריא ןוֿפ טנַאה יד ןעמונעגּפָארַא ןוא טגערֿפעג רעטַײװ רע טָאה 7? ךמע;

 ,שילױּפ ףיוא טגערֿפעג יז טָאה *7 ךיא ןיּב וו;

 ,טגערֿפעג רעדיוו רע טָאה *? ךמע,
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 ,טרעֿפטנעעג יז טָאה *,ךמע;

 ".ייבש ןיא ןענוֿפעג ךיד ּבָאה'כ .ךיוא ךיא;

 *? ךיא ןיּב ווו;

 ןרעהרעד לָאז ןכש ַא .ןעַײרש טשינ ָאד רָאט עמ .הנילמ ןַײמ זיא סָאד;

 *,לַא ,בַײװ ןַײז ,סָאּבעלַאּב רעזדנוא -- קענָארּב ,ךיור ןטימ קעװַא עלַא רימ ןעייג

 "רַאֿפ ַא סעּפע ןוֿפ ןקעװֿפױא ןָא ךיז טבייה ףוג ריא טליֿפרעד טָאה עדלָאג

 עטילגעגנָא .ךַײלגוצ טלַאק ךעלרעדיוש ןוא סייה ריא טרעו סע .טייקטשלח

 סעּפע ךיז טָאה טונימ עלַא .ּבַײל טלַאקיזַײא ריא ךרוד ןֿפױל ןעמענ ןעלדָאנ

 ןעמונעג ןּבָאה ןעלצרָאװ-טסירּב יד .קיטייוו ַא טימ טקעװעגֿפױא ריא ןיא שרעדנַא

 זיא יז רעּבָא ,ןסירעגסיוא ןרעג ייז טלָאװ יז זַא קיטייוו ןטסיוװ ַאזַא טימ ןענערּב

 טלָאװ יז ּביוא .רֿבא ןייק ןריר טשינ ןָאק יז זַא סענערעפ טימ טעּבעגמורַא ױזַא

 .ןעלצרָאװ-טסירּב יד ףיוא טנעה עריא ןגײלֿפױרַא טנָאקעג שטָאכ

 ,ליומ ריא וצ לזדלעה סָאד ןגיובעגוצ ןוא שַאלֿפ ַא טכַארּבעג טָאה ןַאמ רעד

 טָאה *,קנירט; ,ןּפיל יד טסערּפרַאֿפ ןוא ןֿפנָארּב ןוֿפ חיר םעד טליֿפרעד טָאה יז

 ",ךיד רַאֿפ טוג זיא'ס; ,טגָאזעג רע

 ריא טסייה ,םינּפ ןַײז טשינ וליֿפַא טעז יז סָאװ ,ןַאמ רעסיורג ,רעדמערֿפ ַא

 ,"ךמע, זיא רע .טקנירט יז ןוא ,ןֿפנָארּב ןעקנירט

 ןעוועג זיא יז .ּבַײל ןצנַאג ריא רעּביא ןֿפָאלעג טציא ןענעז ןעלדָאנ-רעַַײֿפ

 ןעלדָאנ-רעַײֿפ יד טימ ןעמַאזוצ ,דײרֿפ קיטש ןייא ךיוא ןוא קיטייו קיטש ןייא

 ,"ךמע; זיא רע !ןײלַא טשינ זיא יז :טייקיסיוו ַא ריא ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא

 המחלמ עטסיוו יד ןעוו טלעוו ַא ןַײז ךָאנ טעוו'ס ,"ס'ךמע, ןּבילּבעג ןענעז סע

 ,ןקידנע ךיז טעוו

 7? המחלמ רעד טימ סע טלַאה יווע

 רעד ךָאנ הלּפמ עטסיוו ןייא ןַײרַא ןּפַאכ ייז ,ףוס םַײּב ןיוש טלַאה סע;

 *,רערעדנַא

 ערעדנַא ןענעז ,רעמַאקדזַאג ןוֿפ לעווש רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא טנָאקעג טָאה יז זַא

 סיקסנישטליוו יד ּביוא וליֿפַא ןוא ?עִיש רשֿפא ?ַאנענ רשֿפא .ןֿפָאלטנַא ךיוא

 דִיי ַאזַא ןענוֿפעג ייז טָאה רשֿפא ,ןעלהנח ןוא ןעלסָאי ןּבירטעגסױרַא ָאי ןּבָאה

 ןיא ןעמונעגנַײרַא יז טָאה סָאװ ,ריא רעּביא ָאד ךיז טערָאּפ סָאװ רעד יו

 ? הנילמ ןַײז

 עכלעזַא טימ ריא וצ קירוצ טמוק ןבעל סָאד ?סנ ַא ןעשעג ריא זיא ? םיסנ

 ןליֿפַא ,רָאה יד וליֿפַא .רעטַײװ ןוא ןעלצרָאװ-רָאה יד זיּב סעטַאיּפ יד ןוֿפ ,םירוסי

 רעטשרעּביײא רעד ּביוא .ייו ריא ןעוט רָאה עטקיזױלרַאֿפ עריא ףיוא סינ יד

 ,ַאטַאטַאטַארט .ןַײרַא ָאטעג ןיא ןקישּפָארַא טֿפרַאדַאּב ייז רע טָאה םיסנ ךָאנ טָאה

 ַא ןיא ןעגנַאז יו ןדִיי ןטינשעג ןוא ןליוק טייזעג ןסקיּב-ןישַאמ עשטַײד ןּבָאה

 רעּביא ?ּפָאק ןרעּביא ,ּפָאק ןרעביא למיה רעיולּב ַא ,טַיײצטינש יוװ ןוא ,דלעֿפ
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 -ערּב ןוֿפ ךיור טימ טסיררַאֿפ לסיּבַא רָאנ ,למיה רעיולּב ַא !ּפעק ענעלַאֿפעג יד

 ןיש יז טָאה !יקנילּבערט ןוא .ןשטנעמ עקידנענערּב ןוא רעזַײה עקידנענ

 -סיוא יד וצ סקניל ףיוא ןֿפָאלעגרעּבירַא ןײלַא זיא עיש 1 יקנילּבערט ןסעגרַאֿפ

 ןעוו יקנילּבערט ןיא ןָאטעג עלש טָאה סָאװ .ןַאנענ ןצישַאּב וצ ידּכ ,עטריקַארּב

 -טסירּב עקידנצָארּפש עגנוי עריא ןזױלּבטנַא ןוא ןָאטסיױא טזומעג ךיז טָאה ַאנענ

 טצַאלּפעג ןגיוא סעיש ןּבָאה -- -- ןוֿפ סעיפילש עשיניצ עכערֿפ יד רַאֿפ ךעל

 ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא למיה רעד זיא ? ןלירּב ענַײז ןוֿפ ךעלזעלג יד טימ ןעמַאזוצ

 ךיז ןטָארּב ןטנוא ןשטנעמ יד ןוא ,ןבױא טגנעה למיה רעד .ןיינ ?דרע רעד

 ,םירוסי ןיא

 !ךיז יז טעשטומ סָאװרַאֿפ .דִיי ַא ךָאנ טימ זיא יז ,טעװעטַארעג זיא יז

 רעד ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא ּוו ?בַײל ריא ןיא םירוסי יד גונעג טשינ ןענעז

 עלַא ןוֿפ ןסַײרוצסױרַא ךיז עקווולוּבישּפ ןוֿפ רענעגושמ רעד ןוֿפ טנַאלַאט

 יד ּביוא ?לָאמַא ןוֿפ תונורכז עסיז ןיא ךיז ןטלַאהַאּב ןוא תוֿבשחמ ערעטצניֿפ

 "וצקעװַא ידּכ תוֿבשחמ עקיטציא יד טכַארבעג ריא ףיוא ןוויּכּב טָאה ענעגושמ

 -עגרעּביא ךיז תעגושמ יד טָאה ,ּבַײל ןיא םירוסי יד ןוֿפ ןעקנַאדעג עריא ןסַײר

 ַא ןיא ןענערּב סיֿפ יד ,יוא .ןצַאלּפ םוצ טקיטייו ּפָאק רעד ,יוא .טעווערטיכ

 טשינ יּבַא ,רעַײֿפ שילעה ַא ןיא ןענערּב וצ היחמ ַא זיא'ס ,יוא .רעַײֿפ שילעה

 !ןרעװ טנערּברַאֿפ ןוא ןענערּב ייז ןלָאז ? ןענערּב ןעלצרָאװ-טסירּב יד ,ןטכַארט

 -- -- -- ןסקַאװעגסיױא ןוא ןעלצרָאװ יד ןוֿפ טגיוזעג ןּבָאה רעדניק עקיטכיל ַײרד

 ַא ּווװ הנילמ ַא ןיא ץעגרע ןסקַאװעגסױא ןוא -- -- -- וצ ןסקַאװעגסיױא ןוא

 *! טנערּב'ס ,יוא; ,ייז טלַאהַאּב ,ריא רעּביא ָאד טייטש סָאװ רעד יו ַאזַא ,דָיי

 ,טּבעל ייו טוט סָאװ ץלַא .טוג; .טגערֿפעג דיי רעד טָאה 7 ייוו טוטי'ס,

 ??ייוו ךיוא ןעוט סיֿפ יד

 *,טנערּב'ס;

 ןרעוװ גָאט טעוו'ס זַא .טַאהעג ארומ ךיא ּבָאה סיֿפ יד רַאֿפ .טוג רעייז ,טוג,

 רָאט טכַאנַײּב .ןָאט קוק ַא ןוא טכיל ַא ןדניצנָא ןענָאק ָאד ךעל'ש' ןסיורדניא

 ".סערַאּפש יד ךרוד סױרַא טנַײש'ס ,טשינרָאג ןדניצנָא טשינ ָאד ןעמ

 טָאה יז .הנילמ רעייז רעּביא ,ןּביױא ,לּבעמ ןקוררעּביא ןעמונעג טָאה ץעמע

 ןוא דַיי םעד ןוֿפ ןגיוא יד טכוזעג טָאה יז .ןדער טשינ טציא רָאט יז ,טסוװעג

 ךיז טָאה רעלעק ןוֿפ טיֿפוס ןיא .ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ייז רעטצניֿפ רעד ןיא

 "עג ןיוש טָאה רע .דיי םעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא טכיל סַאּפ ַא ,עּפַאלק ַא טנֿפעעג

 טרַאה טיירּב ַא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעכיוה רעטיירּב ַא .עּפַאלק רעד רעטנוא טרַאװ

 ? רעלעק ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז רע ףרַאד םינּפ ַאזַא טימ .סעצנָאװ עקשיױג טימ םינּפ

 "רַאֿפ ךיז טָאה עּפַאלק יד ,ּפָאט ןקידערַאּפ ַא טגנַאלרעדעגּפָארַא טָאה ץעמע

 רעד .עּפַאלק יד ןלעטשרַאֿפ וצ יאדװַא ,לּבעמ טקורעג רעדיוו טָאה עמ ;טכַאמ
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 טסַאמ א ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רע טָאה *?ןצעזֿפױא ךיז ןענָאק טסעוװש .ּפָאט םעד טלעטשעגקעװַא טָאה דַיי

 ,טסגיל וד יו רעסעּב גיל ,ןיינ; :טרעֿפטנעעג ךיז ןיילַא דלַאּב ןוא טגערֿפעג

 ?,סיֿפ ןוא טנעה ענַײד רַאֿפ ארומ ּבָאה'כ

 סע .לֿפעל ךָאנ לֿפעל ןעגנַאלרעד ריא טרעהעגֿפױא טשינרָאג טָאה רע

 ,םעט ןייק טשינ ךָאנ טליֿפ יז ,קַאמשעג ןוא טעֿפ יאדווַא ,ּפוז עמערַאװ עקַאט זיא

 טימ ףיױרַא ריא טגָאלש סע ןוא ןעגנילש טשינ רעמ ןָאק יז ,דימ זיא יז

 טציא ,ןֿפנָארּב ךָאנ ןוא ךָאנ ןעקנירט וצ טדערעגנַײא ריא רע טָאה רעִירֿפ ,ןֿפנָארּב

 -- -- -- שטָאכ ,םיא טגלָאֿפ יז .ּפוז רעד טימ עקיּבלעז סָאד רע טוט

 טעכרַאסעג טָאה ץכעקיימ סָאד .ריא ןוֿפ ןסָאשעגסױרַא םעצולּפ טָאה סע

 -מורַא יז טשרעוצ טָאה רע .םיא ףיוא ךַײלג ןסָאשעגסױרַא טָאה סע ,ןֿפנָארּב ןוֿפ

 ?קינגוָאװ-דמל ַא רע זיא ,ןײלַא ךיז ןקינײר ןעמונעג ךָאנרעד טשרע ,טשיוועג

 ? רענעגושמ ַא ןוֿפ שינעטכַאדסיוא ןַא ? ךאלמ ַא

 ,רעלעק ןיא דיי רעד ,עקצרעה .ןרעוו וצ עגושמ ןסקַאװעג ןענעז םירוסי יד

 ןיריּפסַא םעד ןעגנולשענּפָארַא םיוק .ןיריּפסַא ןֿפױק סָאּבעלַאּב םעד טקישעג טָאה

 ךיז טָאה דיי רעד .ןצכערק טרעהעגֿפױא טָאה יז ,ןכָארבעגסױא סע יז טָאה

 רע ,ףיט טמעטָאעג טָאה יז ,רעיוא סָאד ריא וצ ןגיױּבעגּפָארַא ןוא ןקָארשרעד

 .רעגעלעג ריא רעּביא ןכַאװ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 סע .ךעלדנייצ ןדַײנש ןיוש זומ דניק'ס .ןעלסָאי טגיוזעגנָא טָאה עדלָאג

 ,עלעסָאי ,עטינ .דניק ,עטינ ,לָאמ ַא טימ ןעלצרָאװ עדייב טסַײּב סע ,טסַײּב

 .עלהֿפוע ןַא'ס ,עִיש ,עטינ .סעּכ ןיא ןרָאװעג זיא עִיש .ישעמַאמ רעד ייוו טסוט

 -רַאֿפ עיש טָאה *,דניק ןגייא רעזדנוא וליֿפַא ,ןָאט ייו טשינ ריד רָאט רענייק;

 לענש ױזַא טשינ רָאט רע רעּבָא ,עיש ריא רעטונג ַאזַא זיא רע .טגָאזעג טמעש

 .סעּכ ןיא ןלַאֿפנַײרַא

 טָאה רע .רעכעלַײל ,סערדלָאק ןעדלָאג ןוֿפ ןעלקיװּפָא ןעמונעג טָאה עקצרעה

 טסגייב ,טנַאה רעד טימ טסריר וד ,טוג, .טנַאה עטכער ריא טּפעלשעגסױרַא

 רע ".טוג ?עלַא טימ ?רעגניֿפ יד טימ ןריר טסנָאק .טוג רעייז ,ןגיוּבנלע םעד

 טגעװַאּב טָאה יז .טנַאה עטייווצ יד ןקעד יד ןשיווצ ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא טָאה

 ןעװװעג טשינ רעדילג יד ןיא זיא חוּכ ןייק ,טגעװַאּב םיוק .רעגניֿפ עלַא טימ

 ריא רעּביא טרַאשעג ךיז טָאה טנַאה ןַײז .סיֿפ עריא טקעדעגּפָא טָאה עקצרעה

 ףיוא יװ טשינ ,ןיינ ,ליוז רעד ףיוא רעגניֿפ ןַײז טליֿפ יז ,סע טליֿפ יז ָאי ,סוֿפ

 -עג טָאה רע ,ןֿפַאלשעגנַײא ןעוועג טלָאװ ליוז יד יו סעּפע ,סוֿפ ןצנַאג םעד

 ןוֿפ רעגניֿפ יד ןיא לסיּבַא רשֿפא .טשינ סע טליֿפ יז ,ןיינ .רעגניֿפ יד טשטעווק

 רעּבָא ,ייו ךעלקערש טוט'ס ?ייװ טוט'ס יצ .טשינ ןיילַא טסייוו יז .סוֿפ ןקניל
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 ּוװ ןוא ןָא ךיז טּבייה קיטייוו רעד ּוװ טשינ טסייוו יז .טשינרָאג ןיוש טסייוו יז

 ,ךיז טקידנע רע

 יאדוװַא ןענעז ּבַײל ריא ףיוא זַײל יד ,לצרָאװ םוצ זיּב ןרױשעגּפָא רָאה יד

 ,טצַאלּפעצ ןוא טיור עקַאט ,ףוג ןצנַאג ריא ףיוא טיוה יד .ןרָאװעג ןריױרֿפעג

 ריא זיא סע ,טסוהעג טָאה יז .םירעוו ןוֿפ טשינ ,טסָארֿפ ןוֿפ זיא סָאד רעּבָא

 ןענעז סיֿפ יד .עטסגרע סָאד ןעוועג טשינ זיא סָאד רעּבָא ,זָאנ רעד ןוֿפ ןענורעג

 ןרָאװעג ןענַײז סוֿפ ןטכער ןוֿפ רעגניֿפ עכעלטע רעּבָא ,ןלָאװשעג ןוא טיור ןעוועג

 ענערױרֿפעג יד ןעמענּפָארַא ךַײלג זומ עמ .ןרױרֿפעגּפָא ןעוועג ןענעז ייז ,ץרַאװש

 לָאז עמ טזָאלעג טשינ טָאה סָאּבעלַאּב רעד .טכעלש ןַײז טעוװ טשינַא ,רעגניֿפ

 .ןרסמ טעװ ץעמע ןוא ,ןעלּפַאלּפ טעוו רָאטקָאד רעד .רָאטקָאד ַא ןֿפור

 ּבָאה'כ .ּבַײװ ןַײמ עלייק .םעלושעוויל ,ןעלייק טימ ענעגייא'ס ןעוועג זיא'ס,

 -עג טשינ טָאה קענָארּב .ךעלרעֿפעג ןרָאװעג זיא עלייק ?טגָאזעג טשינ ריד

 עגושמ טסיּב ?רָאטקָאד ַא וצ ןעלייק ןעמענ ? סָאװ .רָאטקָאד ןייק ןֿפור טזָאל

 טגיל יז ?ןירענַײגיצ ַא יװ רָאה עצרַאװש ןוא ןגיוא עצרַאװש טימ ? סָאװ יצ

 ",רעַײש ןּבענ ,ןסיורד

 "? רעַײש ןּבענ ןסיורד ץַאלּפ ןַארַאֿפ ךָאנ זיא'ס,

 ,םינּפ טוג ַא ּבָאה ךיא : יֹוזַא זיא'ס ,טסעז !ןרעו ןעמ לָאז טיהַאּב ,וֿפט ,וֿפט;

 טסדער וד .םינוק עשידִיי רָאנ ,ֿבצק רערשּכ ַא ןיּב'כ . ..ליומ סָאד ןֿפע'כ זַא רָאנ

 ןיא רעּבָא .ןדער טסעװ וד ,ןגָארט ךיד ל'כיא .ןיוש וטסעז ?ָאי ?שיליוּפ טוג

 ",ךימ ןעמ ןעק טנגעג רעד

 "ווו רָאנ רימ גָאז .ריד ןָא ןייג לע'כ,

 טע'מ .ןייג ןענָאק טסע' וד זיּב ןטרַאװ טשינ ןָאק'מ .שירַאנ ױזַא טשינ דער,

 ".ןעקצרעה ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ ,טַײװ ןייג

 ןעמ טָאה טציא ,דרעֿפ ַא ןעגנודעג טעּברַא-דלעֿפ רערעווש וצ טָאה קענָארּב

 ןטימניא דרעֿפ רעיוּפ ַא ףרַאד סָאװ ךָאנ .דושח ןַײז טעוו'ס ,ןעגניד טנַאקעג טשינ

 ןוא ןגירשעג קענָארּב טָאה ??ןדניצרעטנוא ךימ לָאז עמ טסליוװ וד, .רעטניוו

 ,רעטעמָאליק ףלע רָאנ זיא סע, .םיא טימ טהנעטעגנַײא טשינ רעמ טָאה עקצרעה

 געמ רָאטקָאד ַא .גָאטרַאֿפ ןעמוקנָא ןעמ טע' ,טכַאנ ןטימניא ןּבײהנָא ץ'רימ זַא

 ",וצרעד טניוװועג ןענעז ייז ,גָאטרַאֿפ ןקעװֿפױא ןעמ

 ",טירט ַא ןלעטש טשינ ןָאקיכ זַא ,רעטעמָאליק ףלע ןייג ךיא לעװ יוו;

 טסייה סָאװ; .דייר עשירַאנ עריא ןוֿפ טכַאלעצ ׁשזַא ךיז טָאה עקצרעה

 *! סעציילּפ עטנוזעג ּבָאה'כ .,ןגָארט ךיד לע'כ ? סיֿפ ענעכלעזַא טימ ? ןייג טסע'ד

 יד ןיא סיֿפ יד טּפעלשעג םיוק ןוא ןגעװמוַא ךרוד ןעגנַאגעג זיא עקצרעה
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 זיא'ס;? .ןגערֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג עדלָאג טָאה *7 ךָאנ זיא טַײװ יוו; .ןעיינש עֿפיט

 יז עקצרעה טָאה "גָאט וצ טַײװ ךָאנ ךיוא זיא'ס ,רָאטקָאד םוצ טַײװ ךָאנ

 ,טקִיורַאּב

 טגײלעגּפָארַא יז טָאה רע ןעוו טגערֿפעג עדלָאג טָאה 71 קירוצ ןייג רשֿפא;

 טָאה *,ןגירק עיצקעלּפָאּפ ַא רעירֿפ לע'כ; .עציײלּפ ןַײז ןכַײלגוצסיוא יינש ןיא

 רערעווש ןעוועג זיא געוו רעד .רעווש טכַײרּפעג טָאה רע .ץרוק טרעֿפטנעעג רע

 ןעשעג טשינ רָאט ןעלייק וצ ןעשעג זיא'ס סָאװ רעּבָא ,טניימעג טָאה רע יו

 .ןגירק עיצקעלּפָאּפ יד ןליֿפַא לָאז רע ,לָאמ ַא ךָאנ

 ענעֿפָאלשרַאֿפ ַא .ריט סרָאטקָאד םעד ןיא טּפַאלקעג גנַאל טָאה עקצרעה

 ",ָאטשינ ,רָאטקָאד ןַאּפ רעד; .ןזיװַאּב ךעלדנע ךיז טָאה עקשטיטלַא

 *? רע זיא ווו;

 ".ןעמונעגקעװַא םיא ןּבָאה ייז .סעּבַאװש יד טגערֿפ ?זיא רע וו,

 "4 רָאטקָאד רעטסטנעָאנ רעד ךיז טניֿפעג ווו;

 *,קיסַײרד ןוא ַײרד טסרָאיװ ַא ,ןיצּפיל ןיא;,

 טנָאקעג .ןײלַא ךיז ןוֿפ טקזוחעג עדלָאג טָאה ,רימ וצ ןעשעג סָאװ םיסנ יד

 יַאֹּב ךימ עקצרעה רעד טָאה ,טיוט ןטכַײל ,ןליק ַא טימ עלעגייֿפ ַא יוװ ןייגסיוא

 ,טייהרעקידעּבעל ןרעװ טלױֿפרַאֿפ ,ןערגנַאג ,ץיה .ןעניֿפעג טֿפרַאד

 ,ןֿפרָאװעגּפָארַא יז טעמּכ ,דרע רעד ףיוא ןעדלָאג טזָאלעגּפָארַא טָאה עקצרעה

 ,זיוה סרָאטקָאד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןוא

 סָאװ טרעדנווװועג ךיז עקצרעה טָאה ?ןָאט ךיז טיירג רע סָאװ טשינ יז טעז

 ,טריּפש ,דָאי טימ ךעלשעלֿפ ײלרעלַא טלעטשעגסיוא טָאה רע .טגַײװש עדלָאג

 רע סָאװ ןכַאז עלַא יד ,עזַאג עטריזילירעטס ןוא עטַאװ טגײלעגקעװַא ,סקַארָאּב

 ףיוא .טעניּבַאק סרָאטקָאד םעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה רע ןעוו ןעמונעגוצ טָאה

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד ,רעסעמ ַא טכַאקעג ךיז טָאה ךיק רעד

 "ןדניּב ךיד זומ'כ; .ןעקנורטעג טָאה יז ןוא זָאלג סעדלָאג ֹוצ ןֿפנָארּב ןסיגוצ

 -עגוצ יז טָאה עקצרעה .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עדלָאג .טגָאזעג עקצרעה טָאה

 ,ֿבצק ַא ןיּב'כ ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה; .סנעמיר ענרעדעל טימ שיט םוצ טלַאנש

 ןוא ןֿפנָארּב םעד טּפוזעג רעטַײװ טָאה עדלָאג ?,דילג ַא ןלײטוצּפָא יו סייוו'כ

 טוג טסע' .ךעלרעֿפעג טשינ זיא ,טשינ ךָאנ טקניטש עס זַאק .טגָאזעג טשינרָאג

 *.ןלייה טוג ךיז סע טעװ ןסע

 עריא ןסיּבעג יז טָאה ױזַא ,טולּב ןוֿפ ןרָאװעג טיור ןענעז ןייצ סעדלָאג

 יד ףיוא דָאי ןסָאגעג טָאה עקצרעה .ספיּפ ַא טזָאלעגסױרַא טשינ רעּבָא ,ןּפיל

 עיולּב עריא ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ .ןגירשעג טשינ טָאה יז ןוא ןדנּוװ ענעֿפָא

 ןעוועג זיא רעכעלנגיוא יד ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא טציא טָאה סָאװ סָאד ? ןגיוא
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 ןגיוא עלעקנוט

 סָאד ןוא ןשזַאדנַאּב יד ןגיוצעגנַײא טָאה עקצרעה .ךעלרעדָא עטיור ליונק ַא רָאנ

 טָאה ,ןרױרֿפרַאֿפ טשינ זיא טסילֿפ טולּב'ס ּוװ ָאד .ייז ךרוד ןסָאלֿפעג זיא טולּב

 ,ןיינ --- ןּבױהעגֿפױא ךיז ןּבָאה רעטרעוו יד רעּבָא ,ןטסיירט טלָאװעג םיא עדלָאג

 יז טָאה עמ .ןרָאװעג ןלַאֿפױַאֿפ ץעגרע ןוא ריא טימ ןעמַאזװצ ןעקנוזעגּפָארַא

 רעמ זיא יז .ךיז רעטנוא שיט ןטרַאה םעד טליֿפרעד רעדיוו טָאה יז ,ןגָאלשעג

 ןטינשעגנַײרַא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ןייצ עריא רעבָא ,ןדנוּבעג ןעוועג טשינ

 -גַאּב יד .ןרָאװעג ןסקַאוועגוצ ןטרָאד ןטלָאװ עלַא יז יו ּפיל רעטשרעטנוא ריא ןיא

 ןרױרֿפרַאֿפ רעדיװ טע'ס ? רָאג יינש .יינש טימ טעּבעגמורַא ןעוועג ןענעז ןשזַאד

 זָאר רָאנ עקַאט זיא יינש רעד .טוט רע סָאװ אמּתסימ טסייוו עקצרעה .ןרעוו

 טָא 1עקצרעה ץעגרע זיא וװ .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןקיטולּב סָאד .טיור טשינ

 סנֿפױה טימ םינּפ ןַײז טקעדַאּב ןוא קנַאב רעד ףיוא טרָאד טציז רע .רֶע זיא

 ?טשלחעגקעװַא ךיוא ןיײלַא רע טָאה .יינש

 זיא'ס; .ריא וצ ןעמוקעגוצ זיא ןוא יינש םעד טזָאלעגרעּביא טָאה עקצרעה

 רעּבָארג רעד רָאנ .סוֿפ ןקניל םוצ ןעמענ ךיז זומ עמ ? עדלָאג ,רעסעּב ןיוש ריד

 ".טשינרָאג זיא'ס .רעגניֿפ ןייא רָאנ ,רעגניֿפ

 זיא םיא ַײּב .רע טגָאז ,טשינרָאג זיאס ?המהּב ַא רעדָא ,ֿבצק ַא רע זיא

 לָאז רעטשרעּבייא רעד ,םיא רַאֿפ ןוא רימ רַאֿפ טעּב ,וילעמַאמ -- -- -- סע

 ,טנעה ענַײז ןקרַאטש

 ןסעגעג ןוא טוג טליֿפעג ךיז טָאה יז רעּבָא ,טצענעג ךָאנ ןּבָאה ןדנווװ יד

 המחלמ רעד רַאֿפ טָאה יז .טלעג גונעג ,סיוא טזַײװ ,טָאה עקצרעה .טיטעּפַא טימ

 יז עקצרעה טָאה טוָאלעגכָאנ ןֹּבָאה טסערֿפ יד ןעוו .טוג ױזַא ןסעגעג טשינ

 זיּב גָאטרַאֿפ ןוֿפ םעדיוּב ןֿפױא טצעזַאּב יז ןוא סערדלָאק טימ טלקיװעגמורַא

 לסיּבַא ןיוש ןענעז רָאה יד .טֿפול עשירֿפ ןוא ןוז לסיּבַא ןּבָאה לָאז יז ,טנוװָא

 טוה ריא .רעגנַיי ןעזסיוא טכַאמעג יז ןּבָאה רָאה עצרוק יד .ןסקַאװעגקירוצ

 יז עקצרעה טָאה ?,ענייש ַא ןענעז יז, .סַײװ ןוא קיטַאלג ןעוועג רעדיוו זיא

 יד וצ ןיּב טייקטיר ַא טקעדַאּב טָאה ןעדלָאג .ןציוד טױרעהעגֿפױא םעצולּפ

 טשרע טָאה יז .טגָאזועג טציא טָאה רע סָאװ םעד ןוֿפ טשינ ,ןעלצרָאװרָאה

 עטשרע יד ןיא ךָאנ טלייצרעד טַאהעג ריא טָאה עקצרעה סָאװ ןעמונַאּב טציא

 .ייבש טימ ןּבירעג יז רע טָאה ןוױרֿפרַאֿפ ןענוֿפעג יז טָאה רע ןעוו .ָאד געט

 ייֿנש טימ ןּבירעג טָאה רע זַא טעקַאנ-הוח ןָאטעגסױא יאדװַא יז טָאה רע

 טָאה יז ,ןרָאװעג סַאלּפ קירוצ ןיא יז ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ בַײל ץנַאג ריא

 עדעי .ןעוועג טלָאמעד ןיא ּבַײל ריא דמעמ  ַארַאֿפ סָאװ ןיא טנָאמרעד ךיז

 טימ לוֿפ ,טנקירטעגסיוא טיוה יד .ןלערק לרינש ַא יו סינ טימ טצעזַאּב רָאה

 עקידייל ייווצ ,טסירּב יד ; ןזָאלּב-רעסַאװ טימ ןוא ןלָאװשעג סיֿפ יד ; ןדנווו-זנַײל

 קירוצ זיא ןוא םעד ןגעװ טכַארט יז סָאװ טמעשרַאֿפ ךיז טָאה יז .ךעלקעז
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 ןּביױהעגֿפױא םעצולּפ טָאה יז ןעוו ןרָאװעג טיור רעמכָאנ זיא יז ,ןרָאװעג טיור

 .ריא ףיוא טקוק עקצרעה ױזַא יו ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד

 ןייק רעּבָא ,עקצרעה ,רעטושּפ ַא זיא רע ."וד; רעדיוו ריא טגָאז עקצרעה

 טקעריד ןדנעװ ןֿפרַאד טשינ ךיז לָאז יז ױזַא טדער יז .טשינ רע זיא רַאנ

 ןגָאז טשינ םיא ןָאק יז ןוא ,"וד, ןגָאז וצ םיא רעווש ריא זיא סע .םיא וצ

 לַײװ ? ןציוד טשינ םיא יז ןָאק עקַאט סָאװרַאֿפ ."וד, ריא טגָאז רע ןעוו *ריא;

 ליֿפ ױזַא טַאהעג ןטלָאװ םינּבר עסיוועג יאולה ?ֿבצק רעטסָארּפ ַא זיא רע

 ןשטנעמ ךס ןייק טשינ .טיוה רעקסרָאש ןַײז רעטנוא טגיל סע לֿפיװ טייקלדייא

 ,ריא רַאֿפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ סָאד ןָאט וצ חוּכ םעד טַאהעג ןטלָאװ

 טַײצ טָאה רעדָא ,ןֿפלָאהעג םילכאמ עטוג ןוא טֿפול עשירֿפ עקַאט ןּבָאה

 טָאה עקצרעה ןוא ןצענ טרעהעגֿפױא ןּבָאה ןדנוו יד ?עקיריא סָאד ןָאטעג

 רָאנ סיֿפ יד טלעטשעגּפָארַא טָאה יז ,ןָאטעג ייוו ךָאנ טָאה סע .,ןייג טנרעלעג יז

 ןלַאֿפ טשינ לָאז יז ןטלַאהוצ טזומעג יז טָאה עקצרעה ןוא סעטַאיּפ יד ףיוא

 טָאה רע .ןעקצרעה רַאֿפ טעשטשעיּפעג ךיז יז טָאה *,עקילַאק עמָאל ַא ןַײז לע'כ,

 ןענוֿפעג טשינ וליֿפַא טָאה ןוא גנורעדנּוװַאּב לוֿפ ןגיוא טימ ריא ףיוא טקוקעג

 ,דייר עשירַאנ עכלעזַא ףיוא ןרעֿפטנע וצ קיטיינ רַאֿפ

 צז

 ןעקצרעה טימ גנילירֿפ

 ".רעדניק ַאק טַאג טינ ּבָאה'כ ?רעדניק ַארַאֿפ סָאװ ? רעדניק,

 רעדניק עכעלטע; .ןעקצרעה טסיירטעג עדלָאג טָאה ?,ןעקנַאד וצ טָאג;

 ",יקנילּבערט ןיא רעקינייװ

 ,קנערק ַא ןעוװעג זיא'ס .סעּפע זיאס רעלעק ןיא ָאד טניימעג ּבָאה'כ;

 *! דניק ַאק טשינ

 םיא טָאה יז ןּבעל סעקצרעה ןגעװ רעמ ןסיוו טלָאװעג טָאה עדלָאג

 טָאה רע ןעוו טנעה יד טימ טעכָאֿפעג טָאה עקצרעה .החּפשמ ןַײז ןגעוו טגערֿפעג

 ןוא טֿפול טלעֿפעגסױא םיא טלָאװ סע יװ טכַײרּפעג טָאה ןוא ,ריא וצ טדערעג

 ןרעטש ןַײז ףיוא סייווש סנּפָארט רעמ ןעמוקעגסױרַא ןענעז סע .רעטרעוו טשינ

 ץלַא ןוא ןדער טא ןַײז וצ טניווועגוצ ךיז טָאה יז רעּבָא .סרעֿפטנע ערָאלק יו

 .ןעמונַאּב

 זַא טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד .טרעגנַאװשרַאֿפ טשינ לָאמנייק טָאה עלייק

 םי ַא טימ ןסקַאװרַאֿפ ןענעז ןענַאגרָא עריא רעּבָא ,לַאמרָאנ ריא ַײּב זיא ץלַא
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 ןגיוא עלעקנוט

 טנָאקעג ךיז םיוק טָאה יז ,טעֿפ ךעלקערש ןעוועג יז זיא המחלימ רעד זיּב .סטעֿפ

 יז טָאה הנילמ רעד ןיא .גָאװ ןרילרַאֿפ ןּביוהעגנָא יז טָאה ָאטעג ןיא .ןגעוװַאּב

 טָאה עקצרעה ןעוו .קידרענייב ןוא רַאד ןרָאװעג זיא יז זַא ליֿפ ױזַא ןרױלרַאֿפ

 ןלייצ ןעמונעג ייז ןּבָאה ,ןסקַאװ ןעמונעג ריא ַײּב טָאה ךיוּב רעד זַא טקרעמַאּב

 המחלימ יד .ןקידנע לַײװרעד ךיז טעװ המחלימ יד זַא טֿפָאהעג ןוא םישדח יד

 ,טקידנעעג טשינ ךיוא ךיז טָאה ןרעגנַאװש סָאד ןוא טקידנעעג טשינ ךיז טָאה

 ןוֿפ ,ךיוּב רעד רָאנ .ןסקַאװעג ץלַא ךָאנ זיא ךיוּב רעד ,םישדח ףלע ,ןעצ ,ןַײנ

 טָאה ןעייו ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו .רענייב ןוא טיוה ןּבילּבעג זיא ףוג םעד

 ןוֿפ ןעייוו רָאנ ,ןריוּבעג ןוֿפ ןעייו טשינ ןענעז סָאד זַא ןענַאטשרַאֿפ עקצרעה

 ,רָאטקָאד ַא טַאהעג טלָאװ עמ ּביוא ,ןָאט סעּפע טנָאקעג ךָאד ןעמ טלָאװ רשֿפא ,ףוס

 ןעזרעד טָאה יז ןעוו טשרע .ןַאמ ריא ןגעוו ןעדלָאג טגערֿפעג טָאה עקצרעה

 ךיז טָאה םינּפ ריא זַא טליֿפרעד יז טָאה ,רעטצניֿפ ןרָאװעג זיא םינּפ ןַײז זַא

 ןָאק סָאװ .עיש ריא ןגעוו טדערעג טָאה יז ןעוו טנַײשעצ ןגיוא עריא ,טילגעצ

 ?ןַאמ םענעגייא ריא ןּביול טשינ יז רָאט סָאװרַאֿפ ?ןעִיש ןגעק ןּבָאה עקצרעה

 וצ םיא טכוזעג טָאה יז .םעד ןיא ןטכַארטנַײרַא ךיז טלָאװעג טשינ טָאה עדלָאג

 ןיא לזמילש ַא רעּבָא ,רעּבַײרש ַא ,רעטנרעלעג ַא ןעוועג עקַאט זיא עִיש ,ןטסיירט

 ןֿפלעהסױרַא טזומעג טָאה יז .ןדנ ןצנַאג םעד טעװעלכּתרַאֿפ .ןּבעל ןכעלגעט-גָאט

 ךלימ זָאלג ַא ןעגנַאלרעד וצ וליֿפַא טגיוטעגסיוא טשינ ךיז טָאה רע .הסנרּפ ןיא

 טָאה לסָאי ןעו דניק ןֿפױא ןּבעג וצ גנוטכַא םיא טזָאלעגרעּביא .דניק ַא וצ

 ןּבילּבעג זיא לסָאי ,ןּברוח ַא ןענוֿפעג יז טָאה ןעמוקעגמײהַא זיא יז ןעוו .טקָאּפעג

 ,גָאט ןקיטנַײה ןזיּב טלּפוטשעג

 -- -- ןוא ,ךיז טעשַאּפ ןוא ךיז טלייה ,ָאד טגיל יז ?גָאט ןקיטנַײה ןזיּב

 ?רעדניק עריא טימ ךיז טוט סע סָאװ ןעז עשרַאװ ןייק טשינ יז טֿפױל סָאװרַאֿפ

 ַא ןלעטש ןיוש ןעד ןָאק יז ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפ ןזָאל טשינ יז טעװ רע ,ןיינ

 יו רעגרע רע זיא שילױוּפ וצ טמוק סע זַא רעּבָא ,ןרָאֿפעג טלָאװ רע ? טָארט

 ?ןקענָארּב ןקיש רשֿפא .ןטכַארטוצ סעּפע ףרַאד עמ .רעמוטש ַא

 ןכַאמ רעגרע ךָאנ טע'ס .ןדמערֿפ ַא וצ ןדער טשינ ןלעוו סיקסנישטליוו יד

 .רעדניק יד ןּבַײרטסױרַא ןוא ןקערשרעד ךיז ןלעוו ייז

 "ןשקָאל ןּבעג ייז עמ טע ?ןקערשרעד ךיז ןלע'ז;

 זיא עקצרעה רעּבָא ,עלהמכח שיֿבצק ַאזַא זיא סָאד טניימעג טָאה עדלָאג

 ןלעוו רַאלָאד רָאּפ ַא ןקענָארּב טימ ןקיש טע'מ זַא ,שטנעמ רעשיטקַארּפ ַא ןעוועג

 ,םינדחּפ עכלעזַא ןַײז טשינ רעמ סיקסנישטליוו יד

 *.רעמ ןרעדָאֿפ ןלעװ ייז,

 *.רעמ ןּבעג ייז עמ'ט;

 ".ףצוא ןַא קידלוש ןיוש ייז ןיּב'כ,

 "7? ךצוא רעניילק ַא זיא רעדניק ייווצ,
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ךיז טלָאװ יז בוא ןוא ןלעטשוצֿפױא ךיז ןעוועג טכַײל ריא טלָאװ סע ּביוא

 ןַײז .טשוקעג םיא ןוא ןעקצרעה ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא יז טלָאװ ,טמעשעג טשינ

 -סטוג ליֿפ ױזַא ןעמונעג שטנעמ רעד טָאה ּוװ ,תומהּב ןליוק ןעוועג זיא הסנרּפ

 םיא זומ יז ןוא ןעִיש ןגעוו טלייצרעד יז ןעוו לֿפש ױזַא ךיז טליֿפ רֶע ?טייק

 יז סכעלגעממוא ןָאטעג טָאה שטנעמ רעד .רעגרע טשינרָאג זיא רע זַא ןטסיירט

 עמ ?-- -- -- טלָאװ .רעדניק עריא ןעװעטַאר וצ טציא טכוז ןוא ןעװעטַאר וצ

 ,ךייר יד טימ ןקידניז טשינ רָאט

 רעױּפ רעד יו טקוקעגסױרַא ,לרעטצנעֿפ-םעדיוּב םַײּב טינקעג טָאה עדלָאג

 -ּפָארַא ךיז יז טָאה ,גיוא ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ זיא רע ןעוו .ןַאּב רעד וצ קעװַא טייג

 טגיוועג ןוא טרָא ןקיּבלעז ןֿפױא ןסעזעג יז זיא ץהעש .יורטש ןֿפױא טזָאלעג

 -נַײא ריא טריּבורּפ טָאה עקצרעה .לוש ןיא רוּפיּכ-םוי רוזחמ ַא רעּביא יװ ךיז

 .טרעֿפטנעעג טשינ וליֿפַא טָאה יז ,רעסַאװ קנורט ַא שטָאכ ןעמענ וצ ןדער

 ןוא ,סעצנָאװ עגנַאל ענַײז ןוֿפ רָאה יד ןסיּבעג ,יורטש ַא טעַײקעג טָאה עקצרעה

 רעיופ םעד טימ טקישעג טָאה רע .טרָאװ ַא ןדערסױרַא ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ ךיז

 ? רעמ טקישעג טשינ טָאה רע סָאװ ןעדלָאג טסירדרַאֿפ רשֿפא ,ןשקָאל קיצנַאװצ

 עצנַאג סָאד טעוו ,תועּבטמ עסיורג טימ ךיז טֿפרַאװ רע זַא ןעז רָאנ ףרַאד קענָארּב

 -עּפַא םענעסקַאװעצ סקענָארּב ןקיטעז וצ ןַײז גונעג טשינ ןגעמרַאֿפ ענעטלַאהַאּב

 ןדער טשינ ןעמ ןָאק טציא רעּבָא ,ןעדלָאג ןגָאז סָאד טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע ,טיט

 ,רעדניק יד ןוֿפ לווירּב ַא טימ ןעמוקקירוצ קענָארּב רָאנ לָאז .ריא וצ

 ןייק טכַארּבעג טשינ טָאה רע .טכַאנַײּב טשרע ןעמוקעגקירוצ זיא רעיוּפ רעד

 ןעזעג .ןייּב ןוא ןייטש טנקיילעג סיקסנישטליוו יד ןּבָאה ּבײהנָא ןיא .ווירּב

 יב ןעוועג .גנוצ רעד טימ ןעיירד ןעמונעג יקסנישטליוו טָאה רַאלָאד קיצנַאװצ

 סָאד שטָאכ ,עשידִיי ןענעז ייז זַא טסּוװעג טשינרָאג טָאה רע ,רעדניק ייווצ םיא

 טכַאמעג ןּבָאה ָאטעג ןיא ןדִיי יד ןעוו ,לווַײט רעד יװ ץרַאוװש ןעוועג זיא לדיימ

 וצ ןשָארג ןייק .עשרַאװ ןוֿפ קעװַא טלָאװעג קערוי רעד טָאה ,דנַאטשֿפױא ןַא

 ,קַאינַאװצ ַא זיא גנוי רעד .טַאהעג טשינ יװ ַײס רע טָאה טלעג-שדוח סָאד ןלָאצַאּב

 ? רַאלָאד קיצנַאװצ יד .גָאט עדַאיל ַא ןזַײװַאּב ָאד ךיז ןָאק רע ,רעגיוטסיוא ןַא

 .רעמ ךס ַא ייז ַײּב םיא טמוק סע

 "ל עקַאט רשֿפא ,קַאינַאװצ ַא זיא רע זַא טלייצרעד ןיילַא ךָאד טסָאה וד;

 .ןעדלָאג ןטסיירט טווּורּפעג עקצרעה טָאה

 זיא יורטש יד רעּבָא ,יורטש ַא ןיא יו םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עדלָאג

 ץעגרע טלָאװ לסָאי ּביוא -- -- טלָאװ לסָאי ּביוא .ּביוטש ןיא ןלַאֿפעצ דלַאּב ךיז

 -עג ךיז טָאה ץעמע זַא ,יז זַא גנונעֿפָאה יד ןּבעגֿפױא לסָאי ןעק -- -- ןעוועג

 ,סיקסנישטליוו יד טימ טקַאטנַאק ַא ןטלַאהעגנָא טלָאװ לסָאי ? טעװעטַאר
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 ןגיוא עלעקנוט

 ןוא ענעשעק ןיא ךיז וצ ןרַאלָאד יד טזָאלעגּפָארַא קענָארּב רעד טָאה רשֿפא

 טשינ רע טָאה הלּבק ןייק ? סיקסנישטליוו יד וצ ןעגנַאגעג טשינ ללכּב זיא

 ,טכַארּבעג

 טשינ רע טלָאװ שרעדנַא ,סיקסנישטליוו יד ַײּב ןעוועג ָאי זיא קענָארּב

 עקַאט זיא לסָאי .עקירעּביא סָאדלַא ןוא קַאינַאװצ ַא זיא לסָאי זַא ןגָאז וצ טסוװעג

 ַאזַא טָאה יז !ןעלהנח טימ ןָאט טנָאקעג רע טָאה סָאװ רעּבָא ,קַאינַאװצ ַא

 ,םינּפ ךעלקערש

 ןייא ןֿפױק וצ תוֿפמוש ַא טכַאמעג םיֿבצק עכעלטע ןּבָאה המחלימ רעד רַאֿפ

 טֿפױקעג טָאה עמ ,טײקמערָא ןַא טשרעהעג טָאה ךעלטעטש עשידִיי יד ןיא .המהּב

 טָאה ? טלעג ליֿפ ױזַא ןעמונעג עקצרעה טָאה ּוװ ,תּבש ףיוא רָאנ שיײלֿפ לקיטש ַא

 ןַא ןרָאװעג זיא רע ּביוא ןוא :טרעֿפטנעעג ךיז ןיילַא ןוא טרעדנווװעג ךיז עדלָאג

 לסָאי ריא ןעד זיא ? אטח ַא סע זיא שיײלֿפ ןעלגומש םַָײּב ָאטעג ןיא טשרע רשוע

 ןעלגומשנַײרַא ,טלגומשעג ךיוא ךָאד טָאה ןיילַא יז ןוא ? רעלגומש ַא ןעוועג טשינ

 ןגעוו טסוװעג טָאה רע ביוא ןוא .הווצמ עסיורג ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא זַײּפש

 רעכיז ?ןענעשרי סע לָאז ןעד רעוו ,ןדִיי עטריֿפעגסױרַא ךרוד ןטלַאהַאּב ,תורצוא

 זַא טײרֿפעג ךיז ןּבָאה סָאװ םינכש "*עטוג; יד טשינ ךיוא ןוא ןשטַײד יד טשינ

 ַאזַא טשינ רעכיז ,ןָאט וצ טַאהעג קשח ןּבָאה ןײלַא ייז סָאװ ןָאטעג טָאה רעלטיה

 טרעטיצ עקצרעה שטָאכ ,ערעדנַא ןוֿפ רעסעּב קענָארּב זיא רשֿפא .יקסנישטליוו

 ,ךיוא םיא רַאֿפ

 רעד רַאֿפ וליֿפַא ןַאמערָא ןייק ןעוועג טשינ זיא עקצרעה זַא סיוא טזַײװ סע

 ןעזעג יז טָאה ןעקצרעה ַײנ טּפַאכעגסױרַא ךיז ןּבָאה סָאװ רעטרעוו ןוֿפ .המחלימ

 ,סָאװרַאֿפ טגערֿפעג םיא טָאה יז ןעוו .םינּבר ףיוא ץרַאה זייב א טגָארט רע זַא

 ,ןֿפָאלרַאֿפ ןײלַא םיא טימ זיא סָאװ טלייצרעד ריא רע טָאה

 טשינ זיא'ס :טגָאז ֿבר רעד .הלאש ַא ןוא דלָאג קיטש ַא יו עקוװעלַאי ַא

 רעניילק רעד ןֿפױלוצנַײײרַא טמוק .טוג טשינ זיא'ס זַא ארומ ּבָאה'כ ,עקצרעה טוג

 רעד ןיא קלח-טרעֿפ ַא טַאהעג טָאה קיציא רעניילק רעד .ֿבצק ַא רימ ךיוא ,קיציא

 ַא ןיא קיציא זַא טגָאזעג טשינ דלַאּב וטסָאה סָאװרַאֿפ :ֿבר רעד טגָאז .המהּב

 .רשּכ זיא'ס ,ןַאמערָא ןַא זיא קיציא ? ףתֹוש

 ןעד ּבָאה'כ ? טשינ יצ ןַאמערָא ןַא ןיּב ךיא יצ קסע סיֿבר םעד סע זיא סָאװ;

 ""ךערונעכליש' ןייא ןּבָאה ןדִיי עלַא ?טעֿבנגעג ןצעמע ַײּב

 עקַאט טליג ךורע-ןחלוש רעד .ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג םיא סע טָאה עדלָאג

 טניֿפעג ןֿפערט ךיז ןעק סָאװ םעלַא ףיוא טשינ רעּבָא ,ךַײלג ןדִיי עלַא רַאֿפ

 ןַא ןוא ,רשּכ קסוּפ ןייא טגָאז לָאמלייט .ךורע-ןחלוש ןיא קסּפ ןרָאלק ַא ןעמ

 רעד טיול רע טנקסּפ ךעלנייוועג ?ןָאט ֿבר רעד לָאז סָאװ ,ףירט טגָאז רערעדנַא

 ַא זיא סע ןעוו רעּבָא .טעטירָאטױא ערעסערג ַא זיא סָאװ קסוּפ םעד ןוֿפ העד
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 ,רשּכ ןענעקסּפ ןוא תוירחַא יד ךיז ףיוא ןעמענ ֿבר רעד זומ ןדָאש רעסיורג

 טסיּב וד זַא .טעטירָאטױא ערעסערג ַא זיא ףירט טגָאזעג טָאה סָאװ רעד שטָאכ

 רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ עקװעלַאי רעצנַאג ַא ןוֿפ ןדָאש רעד זיא ךַײר ןעוועג

 ןדָאש רעסיורג ַא ןעוועג לטרעֿפ ַא וליֿפַא זיא קיציא ןעמערָא םַײּב ,ןדָאש

 ליֿפוצ ןעוועג םּתס זיא סע .רעטרעוו עשידמול ליֿפ וצ טצונַאּב טָאה עדלָאג

 ֿבר רעד זַא טגָאז עדלָאג ּביוא .טּבײלגעג ריא טָאה עקצרעה רעּבָא ,טריצילּפמָאק

 .יֹוזַא ןַײז לָאז ,טכערעג ןעוועג זיא

 זיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .תורצוא ענעטלַאהַאּב טַאהעג עקַאט טָאה עקצרעה

 ןוא ,ןסע ןרַאֿפ רעיוּפ םעד ןלָאצַאּב וצ טלעג ןעגנערּב הנילמ רעד ןוֿפ קעװַא רע

 וצ ךימ ןקענָארּב רַאֿפ ןעוועג טכַײל טלָאוװס ?ָאד טלעג'ס ןטלַאה; .טלעג-שדוח

 *? ןענוֿפעג ךיד טלָאװ רעוו ןעגנַאגעגסױרַא טשינ טלָאװ'כ ןעוו ,ןוא ןענעשרי

 טריֿפעגֿפױרַא טכַאנ ןטימניא טָאה עקצרעה .חסּפ ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןַײז טֿפרַאדַאּב טָאה רע .טלעג ןעגנערּב קעװַא זיא ןוא םעדיוּב ןֿפױא ןעדלָאג

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ ץלַא זיא רע ןוא ןרָאװעג גָאט זיא סע .גָאטרַאֿפ קירוצ

 טשינ טָאה עטרעױּפ יד .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ ךיוא יאדוװַא זיא רעיױּפ רעד

 עדלָאג .טרעֿפטנעעגּפָא טשינ ריא טָאה רענייק ,ןטלעש ןוא ןעלדיז טרעהעגֿפױא

 .רעמערַאװ ןעוועג זיא ןעמיוק ןּבענ שטָאכ ,לרעטצנעֿפ םוצ טּפעלשעגוצ ךיז טָאה

 .רעַײש םורַא ,לַאטש ןיא ,ּפמולּפ רעד םורַא טערָאּפעג ךיז טָאה עטרעיוּפ יד

 געוו רעד .טרָא רעדנַא ןַא ןוֿפ לָאמעלַא ןעדלָאג טכיירגרעד ןּבָאה תוללק עריא

 .טשינ ךיוא רעיוּפ רעד ,ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא עקצרעה .קידייל ןעוועג זיא

 -עג ךיז טָאה עמ .קיטימכָאנ טעּפש טשרע ןעמוקעגקירוצ זיא רעיוּפ רעד

 ךיז טָאה עקצרעה ןוא ,ןטלָאשעג ,ןגירשעג ןּבָאה עדייּב .עטַאכ רעד ןיא טגירק

 ינק יד .ינק יד ףיוא לרעטצנעֿפ םַײּב ןענַאטשעג זיא עדלָאג .ןזיװַאב טשינ ץלַא

 ךיז טָאה גָאט רעד ןוא ,טנערּבעג ןּבָאה ןדנווו יד ,ןֿפָאלשעגנַײא ריא ןענעז

 ןייא לרעטצנעֿפ טַײז רענעי ןוֿפ .הנֿבל ןָא טכַאנ ַא ןלַאֿפעגוצ זיא סע .ןשָאלעג

 ןיא םינּפ ןטימ ןגעלעג זיא עדלָאג .דחּפ ןוא טלעק ,קינייװניא ; ךשוח קיטש

 טקידניזעג ליֿפ ױזַא ןעד ךיא ּבָאה יצ ,םלוע לש ונוּבר , .טעּפילכעג ןוא יורטש

 ,דייר יד רימ ּביגרַאֿפ ?ןיומ ןוא ץַאק ןליּפש רימ טימ ,הלילח ,ךיז טסלָאז וד

 רעד סָאװ רעגניֿפ עטרינערגנַאג יד קירוצ רימ ביג .רעמ טשינ ןָאק'כ רעּבָא

 יד ןיא רעגניֿפ יד ןוֿפ ענערגנַאג ַא רימ ּביג .ןטינשעגּפָא טָאה עקצרעה רעטוג

 לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא לָאז סע ,רָאה ענעסקַאװעגנָא ַײנ יד וצ ףױרַא זיּב סיֿפ

 *,ףוס ַא ןעמענ

 טצעזעגֿפױא ךיז טָאה עדלָאג ,לרעטצנעֿפ ןיא ןעיורג ןעמונעג טָאה סע

 ןקעדוצוצ ּפָאק ןֿפױא טנעה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה יז .חרזימ וצ םינּפ ןטימ

 ןיוש ןענעז סָאװ יד רַאֿפ ,ערעַײט וילעמַאמ ,ישעמַאמ; :ןטעּבעג ןוא רָאה יד
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 ּבָאה ךיא .תוֿבשחמ עטסנטלַאהַאּב יד וליֿפַא ,ןלױהרַאֿפ טשינרָאג ךָאד זיא ןּביוא

 ימ .ןעיש טַאהעג ּביל טסָאה וד יװ סייוו ךיא ,ריד וצ טדערעג טשינ גנַאל ןיוש

 סייווכ .רימ רַאֿפ עדייב ךיז טימ ,ישעטַאט רעד ןוא וד ,ישעמַאמ רימ רַאֿפ ךיז

 ףיז ימ ,ָאטשינ ךיוא ןיוש זיא עקצרעה ,ָאטשינ ןענעז רעדניק ענַײמ זַא ןיוש

 ןעיש וצ ןוא רעדניק ענַײמ וצ ,ריד וצ ןעמוק ןענָאק ןיוש לָאז ךיא רימ רַאֿפ

 ,רעטכָאט רעטֿפָארטשעג רעווש ןַײד רַאֿפ וילעמַאמ טעּב

 רעדורעג ַא ,ףיוה ןיא ףיולעג ַא .טַײצקלעמ-ןגרָאמ יד ןעוועג ןיוש זיא סע

 טָאה ?טרסמעג ץעמע טָאה ?ןעשעג זיא סָאװ ?עטרעיױוּפ יד טנייוו ,לַאטש ןיא

 !ןטכַארט סעכלעזַא רָאג יז ןעק יװ ?-- -- רע ןוא ןעקצרעה טּפַאכעג ןעמ

 ןעניז ןוֿפ ןצנַאגניא ןיוש זיא יז ?לוק סעקצרעה טרעהעג יז טָאה ?עקצרעה

 יד .ריא רַאֿפ ןזיוװַאּב ךיז םדוק רע טלָאװ ןעוועג ָאד טלָאװ עקצרעה ּביוא ,ּפָארַא

 סעקצרעה רעדיוו טרעה יז ןוא ,סָאּבעלַאּב םעד טלעש ןוא טגָאלק עטסָאּבעלַאב

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ -- -- ןוא רעהַא טכַארּבעג םיא ײצילַאּפ טָאה .לוק

 ,םעדיוּב םוצ ןקוקוצקירוצ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה קעװַא זיא עקצרעה ןעוו

 ,טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד .עטַאכ רעד ןוֿפ ןָאטעג רַאּפש ַא םעצולּפ טָאה טכיל

 ןפיױל טכַאנ ןטימניא רע זומ טיורק-רעיוז ךס ַא ןסעגעג .סױרַא זיא רעיוּפ רעד

 טרעהרעד טָאה רע .געוו ןַײז ןעגנַאגעג ןוא טכַארטעג עקצרעה טָאה ,טירטּפָא םוצ

 ןַא ,ץַאק עטקעװעגרעּביא ןַא ןַײז טשינ ןָאק סָאד .ךיז רעטניה שינעכרָאש ַא

 רענייק .םיא רעטניה רדסּכ ןעייג סָאװ טירט ןענעז סָאד .זָאה רענעקַארשעגרעּביא

 ? ןַײז סָאד ןָאק רעוו .רעטצניֿפ רעד ןיא ןענעקרעד טנעקעג טשינ םיא טָאה

 ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה עקצרעה ןעוו טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רעגלָאֿפכָאנ רעד

 רעטניה טירט יד טרעהעג רעדיוו רע טָאה ןייג ןעמונעג רעדיוו טָאה רע ןעוו ןוא

 לּכ.םדוק .טֿפרַאדעג טָאה רע סָאװ געוװו םעד ןוֿפ ּפָארַא זיא עקצרעה .,ךיז

 .געוו ןשלַאֿפ ַא ףיוא רעגלָאֿפכָאנ םעד ןריֿפרַאֿפ

 עגנַאל ַא ןסעזעג טרָאד זיא ןוא ווָאר ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא עקצרעה

 רע רָאנ יו רעּבָא ,טרעהעג טשינ םענייק טָאה רע ,ליטש ןעוועג זיא'ס .טַײצ

 ןיא רָאנ ,ןטניה ןוֿפ טירט יד טרעהרעד רעדיוו רע טָאה ןייג ןעמונעג רעדיוו טָאה

 ןענָאק רע טעװ ,םיוּב ןדעי רעטניה ןטלַאהַאּב ךיז ןָאק עמ ּוװ דלַאװ ןטכידעג ַא

 ,רעגלָאֿפרַאֿפ םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ

 ןַײז ןוֿפ ןעּפעשטוצּפָא ךיז ןעגנולעג עקַאט ןעקצרעה זיא דלַאװ םעד ןיא

 סע .טנָאקעג טשינ ןיוש רע טָאה טֿפרַאדַאּב טָאה רע ּוװ ןייגקירוצ רעּבָא .?ןטָאש;,

 ןעוו .קיטכיל זיא סע ןעוו ןזַײװַאּב טשינ ָאד ךיז רָאט רע ןוא טגָאטעג ןיוש טָאה

 ןעגנַאגעג זיא ןוא טַײצ ןרָאּפש טלָאװעג רע טָאה ןרָאװעג טכַאנ רעדיוו זיא סע

 א ןעוועג זיא'ס רעּבָא ,טנגעג יד טנעקעג עקַאט טָאה רע .געוומוא ןַא טימ
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 ןעוו ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאּב םיוק ןוא טעשזדנָאלּבעג רע טָאה ,טכַאנ ערעטצניֿפ

 .ןגָאט ןעמונעג רעדיוו ןיוש טָאה סע

 ץלַא ךָאנ זיא קענָארּב ןוא גָאט ןיוש זיא סע ןעזעג טָאה עטרעױּפ יד ןעוו

 ןּבילּבעג זיא וק יד .עשַאּפ ףיוא וק יד טזָאלעגסױרַא יז טָאה ,קירוצ ָאד טשינ

 וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה ןוא עקנָאל רעדמערֿפ ַא וצ טרעדנַאװעגקעװַא ,ןיילַא

 זָארג סָאד ןעוו .ןענעקירט םוצ ןגיל ןּבילּבעג טרָאד זיא סָאװ זָארג ןטינשעג

 ייה סע זיא טנקירטעגסיוא ןצנַאגניא זיא סע ןעוו ,קַאמשעג סע זיא ךָאנ טסקַאװ

 -ירט םעד תעּב רעּבָא .המהּב רעד רַאֿפ טוג ןוא קַאמשעג לָאמַא רעדיוו זיא ןוא

 זיא עקצרעה ןעוו .ךעלרעֿפעג סע זיא טלָאמעד ,זָארג סָאד טריטנעמרעֿפ ןענעק

 עטירָאק ס'וק רעד ןעזרעד רע טָאה לַאטש ןיא ןַײרַא זיא ןוא ןעמוקעגקירוצ

 לטימ ןייא רָאנ ןּבילבעג .ןולַאּב ַא יוװ ןזַאג טימ ןזָאלּבעגנָא טגיל וק יד ,לוֿפ זיא

 לָאז זַאג רעד ךיוּב ןטסקיניײװסיױא ריא ןכעטשכרודַא ףכיּת :וק יד ןעװעטַאר וצ

 .סױרַא

 ,עטַאט סינַאּפ רעד :ןעדלָאג וצ ןֿפױל וצ ןעמוקעג זיא עטסָאבעלַאּב יד

 טוג ױזַא ינַאּפ יד לָאז .עקצרעה טגָאז ,ןיּבַאר א ןעוועג זיא ,קנעדנָא ןקילייה םוצ

 .ןשטנעמ עקידניז ןענעז רימ .ןרגּפ טשינ לָאז וק יד ןטַאט ריא וצ ןטעּב ןַײז

 ןטַאט ןַײמ ןטעּב ןגעוו ןטכַארטוצוצ ריד ןוֿפ גולק רעייז ןעוועג זיא סָאד,

 ןוא ףָארטש יד ייז ףיוא טקישעג טָאה עטַאט ןַײמ זַא ןּביילג ייז .וק רעד רַאֿפ

 .ןעקצרעה טגָאזעג רעטעּפש עדלָאג טָאה *,ןֿפלָאהעג ייז טָאה טעּבעג ןַײמ

 וק ענעכָאטשעג ַא .טכַארטעגוצ טשינרָאג ּבָאה ךיא ,טערָאװענ יד זיא'ס,

 המהב ַא טכַאמ קנערק עכעלרעֿפעג ַא רָאנ .רשּכ ףיוא ןטחש טשינ ןעמ רָאט

 ",וק עקיטכַאל ַאזַא דָאש ַא ,ןטַאט ןַײד וצ ןטעּב רשֿפא ,טכַארטעג ךיא ּבָאה .ףירט

 טכַארּבעג עקַאט טָאה עטרעױוּפ יד ,טרעגנוהעגסיוא ןעוועג זיא עקצרעה

 וצ טדערעג טנַײה טָאה יז .טיורּב סָאד ןסעגעג רָאנ טָאה עדלָאג .קיטימ ןטוג ַא

 טליֿפ יז .ּפוז רעד ףיוא סטעֿפ-ריזח ןוֿפ ןגיוא ןעמיווש ָאד ןוא ישעמַאמ רעד

 .ענדָאמ ױזַא ריא ףיוא טקוק עקצרעה רעד ןוא ,טייקטנעָאנ סישעמַאמ רעד ךָאנ

 טיירד יז ןעוו ןגיוא יד ּפָארַא טזָאל ןוא טַײז ַא ןוֿפ סעּפע ריא ףיוא טקוק רע

 וצ לסיּבַא טנעה יד ףיוא טּביױה יז .סייה ריא זיא סע .םיא וצ ּפָאק םעד סיוא

 קעװַא קירוצ טּפַאכ יז ,דיילק ריא ןוֿפ לרענלעק סָאד ןכַאמ זיול ןוא ןענעֿפע

 טימ טַאהעג טלָאװ יז ּביוא זָאנ ץיּפש םעד וליֿפַא טקעדרַאֿפ טלָאװ יז .טנַאה יד

 ןסייה סעקצרעה ןוֿפ רעדָא ,ןוז רעד ןוֿפ טילגעצ ױזַא טרעוו םעדיוּב רעד .סָאװ

 ָאד טנַײה זיא ישעמַאמ יד ,לסיּבַא ךיז ןקורּפָא ןטעּבעג םיא טלָאװ יז ? םעטָא

 שטָאכ טנָאקעג יז טָאה יו .ןעקצרעה ןגעק קידניז זיא יז רעּבָא .ריא טימ ןעוועג

 סע טלָאװ עקצרעה רעטוג רעד .טרסמעג טָאה עקצרעה זַא ןטכַארט עגר ַא רַאֿפ

 ןטלָאװ ןשטַײד יד ןוא טריטסערַא ןעוועג טלָאװ רע ּביוא וליֿפַא ןָאטעג טשינ
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 ןגיוא עלעקנוט

 עיש יו רעטנרעלעג ַא ןעוועג טלָאװ עקצרעה ביוא .טיוט םוצ טקינַײּפרַאֿפ םיא

 םעד ןֿפָאלעגכרודַא טשינ וליֿפַא ,ןלַאֿפעגנַײא טשינ וליֿפַא ךַאז ַאזַא ריא טלָאװ

 רעלעדייא רעטוג ןייא רָאנ ןַארַאֿפ םעדיוּב ןֿפױא ָאד טציא זיא סע ּביוא .קנַאדעג

 ...יז טשינ ,עקצרעה סע זיא שטנעמ

 "ּפָארַא טָאה יז ןעוו ןטלַאהעגוצ יז ןוא ןֿפלָאהעג לָאמעלַא ריא טָאה עקצרעה

 "רעטנוא יז רע טָאה טנוװָא םעד ,ןַײרַא רעלעק ןיא רעטייל םעד ןוֿפ טרעטעלקעג

 ,טקַאהרַאֿפ ךיז טָאה עּפַאלק יד ,ןָאטעג שטילג ַא ךיז טָאה רעטייל רעד ,ןביוהעג

 ריא טימ ןעמַאזוצ ןלַאֿפעג זיא רע ןעוו טקַאהרַאֿפ ךיז טָאה ץרַאה סעדלָאג ךיוא

 .רעגעלעג ריא ףיוא

 -ּפָארַא רע טָאה ענעריורֿפרַאֿפ ַא ןענוֿפעג יז טָאה עקצרעה ןעוו ,טלָאמעד

 טימ בַײל טקיזױלרַאֿפ ריא ןּבירעג ןוא םישובלמ עטלױֿפרַאֿפ עריא ןגיוצעג

 טָאה רע .ךַאז עקירעּביא ןַא יו דיילק ריא ןגױצעגּפָארַא רע טָאה טנַײה .יינש

 .בַײל קיטַאלג שירֿפ ריא רעּביא ,ּבַײל ריא רעּביא טנעה ענַײז טריֿפעג לדייא

 ןרעהֿפױא טנָאקעג טשינ יז טָאה ריא ףיוא טיוה עַײנ ַא ןסקַאװעגנָא זיא סע טניז

 רע יצ ןוא ,ףוג ריא ןעזעג טָאה עקצרעה ןכלעוו ןיא דמעמ םעד ןגעוו ןטכַארט

 ,ןיוש רע טסייוו טציא .ןסירעצ ןוא טצַאלּפעצ טשינ רעמ זיא טיוה ריא זַא טסייוו

 ,טנעה ענַײז טימ סע טליֿפ רע

 רע יו ,טרָאװ ַא טדערעגסיוא טשינ טָאה רע ןוא טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז

 ןיא רָאנ ןטלַאהַאּב וצ ךיז ריא רַאֿפ גונעג טשינ זיא סע זַא טסּוװעג טלָאװ

 .טייקליטש יד ךיוא ףרַאד יז ,שינרעטצניֿפ

 ,םעדיוּב ןֿפױא ןייג ןיילַא לָאז רע ןעקצרעה ןטעּבעג עדלָאג טָאה סנגרָאמוצ

 םיצורית עלַא טסּוװעג טָאה יז ,רעלעק ןלעקנוט ןיא ןיילַא ןּבַײלּב טלָאװעג טָאה יז

 ןעשעג זיא סָאװ סָאד ןעשעג טגעמעג טָאה סע סָאװרַאֿפ ,ןעשעג זיא סע סָאװרַאֿפ

 סָאװ טָאדקענַא ןַא טימ םיצוריּת יד ןֿפרָאװעגּפָא רעּבָא טָאה יז .טכַאנ עטצעל

 ,עטָאכוס ףיוא ןרָאװעג קנַארק לָאמַא זיא דַיי ַא .ןעִיש ןוֿפ טרעהעג לָאמַא טָאה יז

 ,ריזח ןסע ןעוװעג ריּתמ טָאה ֿבר רעד ןוא סטעֿפ ךס ַא ןסע טזומעג טָאה רע

 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ריזח טסע דיי רעד יו ןעזעג ֿבר רעד טָאה לָאמנייא

 *! קַאינ'הֿפירט;

 ,טרעדנווועג ךיז דַיי רעד טָאה ",ןעוועג ריּתמ רימ ךָאד טָאה ןיילַא ריא;

 ,טרעֿפטנעעג ֿבר רעד טָאה *,טנוזעג ןַײד ןעװעטַאר וצ ,עקַאט וטסגעמ ןסע,

 *.לַאינ הֿפירט ַא רַאֿפ ךיד טכַאמ ךיז ןקעלַאּב סָאד רעּבָא;

 *עגּפָא ןוא םעדיוּב ןֿפױא ןגעלעג זיא עדלַאג .גַאט רעסייה ַא ןעוועג זיא סע

 טכַארּבעג ריא טָאה עטסָאּבעלַאּב יד סָאװ ןעלטימ עשימייה יד .סייווש ןיא ןעגנַאג

 ןַײז טעוו סָאװ .שדוח ןטירד םעד ןיוש ,קידעגָארט זיא יז ,ןֿפלָאהעג טשינ ןּבָאה
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רעוו ?טַײצ רעד ףיוא ןעמוק טעװ יז ןעוו ןַײז ָאד ךָאנ ןלעװ ןשטַײד יד ביוא

 יװ ןעזעג טַאהעג טָאה יז ?קענָארּב רעדָא ,עקצרעה ,דניק'ס ןעמענּפָא טעוו

 זיא עכיסּפעש ןייא ַײּב .ךעלעסּפעש ןעמונעגּפָא ןּבָאה רעױּפ רעד ןוא עקצרעה

 ןענעז ץהעש .ןעמוקעג טשינ זיא עלעסּפעש סָאד רעּבָא ,רעסַאװ סָאד ןעמוקעג

 ",ןֿפלעה ריא ףרַאד עמ , .טשינרָאג ןוא טרעטַאמעג ךיז טָאה עכיסּפעש יד ;ַײּברַאֿפ

 -לַאזעג טשינ ,רעטוּפ עקלעסָא ןַא רימ גנערּב ,עּבַאב, .טגָאזעג רעױּפ רעד טָאה

 "! רעטופ ענעצ

 עקצרעה ,רעטוּפ טימ םערָא ןוא טנַאה ןַײז טרימשעגנַײא טָאה רעיױּפ רעד

 יז, .טנַאה יד טּפוטשעגנַײרַא טָאה רעױּפ רעד ןוא ,רעטומ יד ןטלַאהעגוצ טָאה

 ,ןגירשעגסיוא רע טָאה *,גניליווצ ַא טָאה

 ,לװַײט םוצ ןייג ץלַא טע' רעגנעל ןעמענ טע'ס ּביוא .גנילימש ,גניליווצ,

 ,טרעזײּבעגּפָא ךיז עטרעיוּפ יד טָאה *,גניליווצ ןטימ רעטומ יד

 רעיופ רעד טָאה *,טַײז רעד וצ טקערטשעגסיוא לסיֿפ ַא זיא ןטשרע םַײּב,

 "יטכיר רעד ןיא ןגעלעג זיא עטייווצ סָאד ,לסיֿפ סָאד טכַײלגעגסױא ןוא טגָאזעג

 .ןטשרע ןכָאנ ךַײלג ןעמוקעג זיא ןוא עיציזָאּפ רעק

 ַארַאֿפ סָאװ טסייוו רעוו .גנילַײרד ַא ןַײז ךָאנ ןָאק עקצרעה חוּכ-לעּב םעד ןוֿפ

 -עג ריא טָאה עטרעױּפ יד סָאװ תואוֿפר עקסּבַאּב יד ןָאטעגנָא ןּבָאה סע ןדָאש

 ןקירָאה ןַײז טימ ןַײרַא רעױּפ רעד טעװ ? ריא ַײּב ןַײז סע טעװ יוװ .טכַארּב

 טימ יז ןעקנירטנָא ,רעסעמ שיֿבצק ןַײז ןכָאק עקצרעה טעװ רעדָא ,םערָא

 ?טינשרעזייק ַא ןכַאמ ןוא ןֿפנָארּב

 ךיז ןּבענ םיא טָאה יז זַא .טינשרעזייק ַא ןכַאמ וליֿפַא ,ץלַא ןעק עקצרעה

 טָאה יז ןעוו טליֿפעג עדלָאג טָאה ,ןרַאֿפעג עלַא ןוֿפ ןּפעלשסױרַא יז רע טעוו

 ןֿפױא ריא ןּבענ טגײלעגקעװַא ךיז טָאה רע .ריא וצ ןעמוקֿפױרַא ןעזעג םיא

 רעד ןיא טשינ ןָאק'כ; .טסורּב רעטיירּב ןַײז וצ ּפָאק ריא טעילוטעגוצ ןוא יורטש

 ןיא רעלעק ןיא רָאנ ןוא ,ךיז ןוֿפ ןּבַײרט םיא יז טגעלֿפ *,טניה יד יװ קיטכיל

 ריא ןוֿפ ןגױצעגּפָארַא רע טָאה טציא .קיּביגכָאנ ןעוועג יז זיא רעטצניֿפ רעד

 לָאמניײק יז טָאה עיש .טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז ןוא שוּבלמ לקיטש עטצעל סָאד

 ןעזעג טשינ יז ןּבָאה םייה ריא ןוֿפ טנעוו יד וליֿפַא .טעקַאנ ױזַא ןעזעג טשינ

 עטיור .ןגיוא יד ןסָאלשרַאֿפ טָאה עדלָאג .גָאט ןלעה ןטימ ןיא טקעדעגּפָא ױזַא

 טרעהעגֿפױא טָאה ןוז יד ,ערעדנַא'ס ןיא סנייא טלטייקעג ךיז ןּבָאה רעדער

 רעטנוא טרעטַאלֿפעג קיּביגכָאנ טָאה ףוג ריא ןוא ןגיוא ענעסָאלשעג עריא ןכעטש

 .רָאה עֿפַײטש ןוא טנעה עטרַאה סעקצרעה

 יז .רעלעק ןיא ּפָארַא ןענעז ייז ןעוו ַײנ'ס ףיוא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ץלַא

 טנעה יד ףיוא יז טָאה עקצרעה רעּבָא ,ןכירקּפָארַא טנָאקעג ןײלַא ןיוש טָאה

 ןגָארטעג יז טָאה רע ןעוו ןעוועג טוג ריא זיא סע .רעגעלעג ריא וצ ןגָארטעגוצ
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 רע ןעוו שטירּפ רעלָאמש רעד ףיוא ןֿפָאלשעג רעסעּב זיא יז .טנעה יד ףיוא

 ,ןלַאֿפּפָארַא טשינ לָאז יז ןטלַאהעגמורַא יז ןוא ריא טימ ןעוועג זיא

 ,רעטצניֿפ רעד ןיא עקַאט ,טנוװָא ןיא ,"טניה יד יווק םעדיוּב ןֿפױא גָאטַײּב

 רעייז טימ ןעיש טימ קירוצ ףָאלש ןיא טכַאנַײּב ; ןֿפוא סעקצרעה ףיוא רעּבָא

 ,רֿפס ַא ןוֿפ רעטעלּב יד ףיוא רעגניֿפ עגנַאל סעיש .לָאמַא ןוֿפ טייקידוועמעש

 ריא טעלגעג ןוא טלטרעצעג יז ןּבָאה ןקילּב עקידוועמעש ןוא רעטרעוװ רָאנ

 ןענעז ןַײרַא טעּב ןיא ןעמוקעג ןוא טכיל יד ןשָאלעגסיוא טָאה עיש ןעוו .טיוה

 קידתועינצ ןוא טרַאצ ױזַא ןעוועג ,לכלַײמ ןיילק ןַײז ,סמערָא עכַאװש סעיש

 יד ןעװ קַאּב ריא ףיױא ןּפיל סעיש טליֿפעג ךָאנ טָאה יז ,רעטרעוו ענַײז יוװ

 -טסורּב סעקצרעה ףיוא רָאה יד ןוֿפ לציק םעד טליֿפרעד טָאה קַאּב ערעדנַא

 עיש :ןטסגנַא טימ טקעדַאּב שטירּפ רעד ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא יז .ןטסַאק

 !טּבעל

 טלָאװעג ריא ןוא ריא וצ ןעמוקעגוצ זיא ,טקעװעגרעּביא ךיז טָאה עקצרעה

 ,םיא ןוֿפ טקורעגּפָא ךיז ןוא ןטעּבעג ךיז יז טָאה *,ּפָא ךימ זָאל, .ןָאט טעלג ַא

 -סיוא טָאה יז .טעקַאנ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא יז .טרָאװ ַא ןָא קעװַא זיא עקצרעה

 יז .דמעה ריא ןעניֿפעג רעטצניֿפ רעד ןיא טריּבורּפ ןוא טנעה יד טקערטשעג

 טנָאקעג טשינ ייז טָאה רענייק שטָאכ ,טסירּב עריא טקעדרַאֿפ טנעה יד טימ טָאה

 ,רזממ ַא טימ ןֿפערט טשינ יז לָאז עַיש זַא ןָאטנָא הׂשעמ ַא ךיז ףרַאד יז .ןעז

 עשרַאװ ןיא קערוי

 לז

 עקידנֿפָאלש סָאד טקעװעגֿפױא רָאטקודנָאק רעד טָאה ?,עיצַאטס עטצעל;

 יד ,ַאהַא ?רע זיא ּוװ :קערש טימ ןגיוא יד ןסירעגֿפױא טָאה קערוי .לגנִיי

 -סױרַא םוצ ךיז ןּפוטש ןעניױשרַאּפ עלַא ,ווָאכָארג טכיירגרעד ןיוש טָאה עקיילַאק

 רעטנוא לקעּפ ַא ףיוא ןויוועג רָאטקודנָאק רעד טָאה 77 ןַײד זיא סָאד, ,גנַאג

 -ירעצ לסיּבַא טַאהעג טָאה רע .לקעּפ ןַײז ןּבױהעגֿפױא טָאה קערוי .קנַאּב רעד

 יד סָאװ רעטוּפ סעקלעסָא ייווצ ןוא ,טיורּב קיטש ַא ךיוא ,שעוורעטנוא ענעס

 רָאּפ ַא ןּבָאה ןוא ןֿפױקרַאֿפ סע טעװ רע .טקנעשעג םיא טָאה עטסָאּבעלַאּב

 ןיא זיא רע ,טעֿבנגעגוצ טשינ סע טָאה עמ רעדנוװ ַא .ענעשעק ןיא סעטָאלז

 .טעגרהעג יװ ןֿפָאלשעג עקיילַאק רעד

 טָאה קערוי .ןֿפורעג רָאטקודנָאק רעד טָאה *,סױרַא עלַא ,עיצַאטס טטצעל,

 ריט רענעֿפָא רעד ךרוד ןזָאלּבעג טָאה טניווװ ַא .גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג ךיז

 םעד ןיא סייה ןעוועג זיא סע .סייווש ןוֿפ טכַײֿפ ּבַײל ןַײז ןָאטעג רעדיוש ַא ןוא

 -עשרַאװ עטיור טרַאװעג ןּבָאה עקיײלָאק רעד רעּביאנגעק .ןָאגַאװ ןטקַאּפעגרעּביא

197 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןֿפָאלשעגנַײא ? ןרָאֿפ ןיהּוװ ? ןגַיײטשנַײא :ַײװמַארט ןכלעוו ןיא .ןעַײװמַארט רעוו

 ןוא ,עקײלָאק רעד ןיא קנַאּב רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע רָאנ יו

 ? ס'יקסנישטליוו יד וצ רשֿפא .ןייג לָאז רע ןיהּוװ ןָאטעג טכַארט ַא טשינ וליֿפַא

 ,רָאה עלעקנוט סעלהנח רַאֿפ טַאהעג ארומ ןּבָאה ייז לַײװ ןּבירטעגסױרַא ןּבָאה ייז

 -- -- -- טציא ,ןגיוא עלעקנוט

 ןַײז ןוֿפ טלַאטשעג ס'ישעדייז םעד ןעמוקעגקירוצ זיא *? עלהנח זיא וו;

 "*? עלהנח זיא ווו; :ןגערֿפ קידנענָאמ ס'ישעדייז םעד ןוא עקיײלַאק רעד ןיא םולח

 טָאה סָאװ טכַא רעמונ ַײװמַארט ןוֿפ לּפערט םעד ןוֿפ ּפָארַא קירוצ זיא רע

 -ליו עשר רעד ןעוו .סיקסנישטליוו יד ןוא סָאג עקסנָאלעגַאי רעד וצ טריֿפעג

 "רַאֿפ ןעוועג ןיוש עלהנח זיא ,ייז רעטניה רעיוט סָאד טקַאהרַאֿפ טָאה יקסנישט

 .עקיילָאק רעד וצ געוו ןֿפױא טּפַאכעג טשינ יז טָאה'מ סָאװ סנ ַא ,טּפשמ

 ?סנ ַא רעדיווש ןיא רָאי עּבלַאה סָאד זיא ?טציא עלהנח זיא ּוװ ?סנ ַא

 ,רָאה עיורג טימ שטנעמ רעגנוי ַא ,ֿבורק ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא זיוה ןיא ייז וצ

 ,קערש-טיוט טונימ ןייא ןיא ןרָאװעג יורג זיא רע זַא טגָאזעג טָאה ישעמַאמ יד

 ןוא טרסמעג ןוא ,ץרַאװש ןּבילּבעג ,ןרָאװעג יורג טשינ ןענעז רָאה סעלהנח

 יד .סַײררעּביא ןָא ,רעהֿפױא ןָא ,טונימ עדעי ,העש עדעי ,גָאט ןדעי טרסמעג

 בָאה; :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טנעה ענַײז ןיא ןעלהנח טיױרטעגנָא טָאה ישעמַאמ

 עלהנח זיא ּוװ ",ןּבעג וצ הצע ןַא ךיז יו סייוו ךיא ,ישעמַאמ ,ארומ ןייק טשינ

 טעשטומעג ױזַא ךיז טָאה עלהנח ןעוו ןבעגעג הצע ןַא ךיז רע טָאה יװ ,טציא

 ? ןּפָארט ךָאנ ןּפָארט ןענורעגסיוא זַײװכעלסיּב זיא ןּבעל ריא ןוא

 םיא טימ טָאה טלעק יד טשינ ,ןיינ .ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה קערוי

 רע ּביוא .ןעקנַאדעג ענדילז יד ןעלסײרטּפָא טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,טלסיירטעג

 ַײּב ןעמונעג רע טָאה סָאװ וצ ,ןעשטומרַאֿפ וצ ןיילַא ךיז רעהַא ןעמוקעג זיא

 ?רעטוּפ סעקלעסָא ייווצ עטסָאּבעלַאּב רעמערָא רעד

 ,םערָא ןַײז רעטנוא ןייגעצ ךָאנ טעוו רעטוּפ יד ,יוא

 ַײװמַארט ַא ןיא ןַײרַא ןוא ,ןָאטעג גנורּפש ַא ,ןָאטעג ףיול ַא טָאה קערוי

 -טּפיוה רעװעשרַאװ יד וצ קירּב-יקסװָאטַאינָאּפ רעד רעּביא טריֿפעג טָאה סָאװ

 רעד טימ ןרָאֿפעג זיא רע ןעוו .סַאג ַאקצַארּב רעד וצ ןרָאֿפוצ טעװ רע ,ןסַאג

 ןטעֿפ םעד טימ יד ,סַאג ַאקצַארּב ףיוא ינַאּפ יד טָאה ןעלגומש עטסָאבעלַאּב

 ,טשרּוװ ןוא טיורּב ןּבעגעג ךָאנ םיא ןוא זַײרּפ ןטוג ַא טלָאצַאּב ,לרעטכעט

 ףיוא ןרַאוטָארט יד ןענעז עטסָאבעלַאּב רעד טימ ןעוועג ָאד זיא רע ןעוו

 -ןַאטשַאק יד ןוֿפ ןטילּב ענעלַאֿפעגּפָארַא יד טימ טקעדַאּב ןעוועג סַאג ַאקצַארּב רעד

 טימ טעװָאקרַאֿפ רעטצנעֿפ יד ,יינש טימ טקעדַאּב ןסַאג יד ןענעז טציא ,רעמייּב

 -סױרַא עקַאט טלָאװ ינַאּפ ענעי ביוא ןוא .זיוה סָאד טשינ טנעקרעד רע .טסָארֿפ

 -מורַא ךיז רע טעוװ גנַאל יו ? טנעקרעד ןעד יז רע טלָאװ ,סַאג ןיא ןעמוקעג
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 - -- -- ןוא יינש טימ לוֿפ ןענעז ךיש יד ? גָאט ןקיטכענ םעד ןכוז ןוא ןעיירד

 -- -- -- זומ רע ? ןֿפָאלש רע טעוװ ּוװ

 ןיא סיקסנישטליוו יד ןוֿפ לעװש יד ןטערטרעּביא טשינ טעװ רע ,ןיינ

 ָאד לָאז רע ּביוא וליֿפַא ,ףוצרּפ ןקידתועשר ריא ןקוקנָא טשינ טעװ רע ,עגַארּפ

 .סַאג ןטימניא ןרעוו ןרױרֿפעג

 ןיא ןַײרַא זיא קערוי .סע זיא סָאד זַא ןרעווש ןָאק רע !זיוה סָאד זיא סָאד

 ךיז טָאה ריט ַא .ּפערט ענרָאמרַאמ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז טרָאד ,ןיינ .רעיוט

 ערַאּפש רעד ןיא ןייטש ןּבילבעג זיא שזורטס רעד *2? וטסכוז ןעמעווק ,טנעלעגֿפױא

 .רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג ןוא ריט ןַײז ןוֿפ

 טעװ ָאד רעוװ ...רעטוּפ ,ןֿפױקרַאֿפ וצ סעּפע ּבָאה'כ .טשינ םענייק ,ןיינ;

 ?ןַיײרּפ ןטוג ַא ןּבעג

 ",זַייװ ? רעטוּפ עשירֿפ,

 "טכַאמעג ןטכענ טשרע סע טָאה ישעמַאמ ןַײמ ,טכַאמעג ןטכענע

 ַא .זַײרּפ ןטוג ץנַאג ַא ןבעגעג ןוא טֿפױקעג ןיילַא סע טָאה שזורטס רעד

 ןֿפױקרַאֿפ סע טצוװ רע ,רעטוּפ סעקלעסָא ייווצ ןצונרַאֿפ ןילַא טשינ טעוװ שזורטס

 ןָאק רע .ןגיטשעג רעדיוו זיא רעטוּפ ןוֿפ ןַײרּפ רעד זַא טניימ סָאד .חוויר טימ

 רעדיוו ןוא ןֿפױק ,ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןֿפױק ,עטסָאּבעלַאּב רעד טימ תוֿפּתוש ַא ןכַאמ

 ?רעדיווש ןיא ןקיטכענ רשֿפא עקַאט ןוא גָאט ןדעי ױזַא ,ןֿפױקרַאֿפ

 ? רעדיווש ןוֿפ ןֿפָאלטנַא רע זיא סָאװרַאֿפ

 -סױרַא זיא ןוא יינש ןוֿפ רֿבק סעלהנח ןקיניירסיױא טקידנערַאֿפ טָאה רע

 ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא ףוג סעלהנח ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה סָאּבעלַאב רעד .,ןכָארקעג

 סָאװ ףוג םעד טיירדעגרעּביא ,בורג ןיא ןַײרַא קירוצ זיא רע .ןַײרַא בורג ןיא

 זַא טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ןוא ,יירשעג ַא .ּפָארַא םינּפ ןטימ ןלַאֿפעג זיא

 -עגּפָא ןעוועג זיא זָאנ ענערױרֿפרַאֿפ ריא .ןָאטעג יירשעג ַא עלהנח טָאה סָאד

 ןלַאֿפעג טשינ זיא רע ןיינ .ןעלהנח ןּבענ ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןכָארּב

 טָאה טלָאמעד .םעדיוּב ןֿפױא לָאמעלַא יו ריא ןבענ טגײלעגקעװַא ךיז טָאה רע

 רעטציא ,ןעמערַאװנָא יז לָאז ףוג רעמערַאװ ןַײז ,ריא ןבענ טגיילעג ךיז רע

 ןטעּברעּביא טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,טשלחעג טשינ טָאה רע ,ןיינ --- -- --

 רעד .טנַאה רעד ןיא זָאנ רעד טימ וילעמַאמ רעד וצ ןעמוק טעװ סָאװ ןעלהנה

 םיא ןַײרַא זיא סָאּבעלַאּב רעד ןעוו ןֿפנָארּב ןוֿפ חיר ןטימ ןרָאװעג לוֿפ זיא רֿבק

 -עלַאּב יד ןעוו .עטַאכ רעד וצ ןֿפָאלעג ןוא סױרַא ןײלַא זיא רע .ןּפעלשסױרַא

 ןַײז טקַאּפרַאֿפ טַאהעג ןיש רע טָאה עטַאכ רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא עטסָאּב

 .סעטַאמש לטניּב

 -עג רע ?ןגױלֿפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ סעּפע ןַײא ךיז רע טדער

 לָאמַא םיא טָאה עמ ּפיוא ןַײז לחומ לָאז רע ןטיױט ַא ןטעּב ןגעוו סעּפע טקנעד

 רעד טּבױלעג; :טנָאזעג ישעדייז רעד טָאה םולח ןַײז ןיא .הלווע ןַא ןָאטעג
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 טָאה עלהנח רָאנ ?טניימעג סָאד עקַאט ישעדייז רעד טָאה רשֿפא *.רעטשרעּביײא

 ,זָאנ רענעכָארּבעגּפָא ריא רַאֿפ הליחמ ןטעּב ןוא רֿבק ריא וצ ןייג טעוו רע .רֿבק ַא

 ןוא דניק ריא ןסָאשרעד טָאה עמ ,ַאקסּבמעשזטסַאי ינַאּפ יד ,עקשטינטעל יד

 זומ רע ,ןֿפױלטנַא ןֿפלָאהעג ריא טָאה רע ,ןֿפױלטנַא וצ טדערעגוצ יז טָאה רע

 רעשטַײד ַא ןוֿפ רעכעלרעֿפעג זיא ןטכַארט ,ןטכַארט טשינ רָאנ .ןֿפלעה ךיז ךיוא

 .ליוק

 רעד; .רעטוּפ יד טֿפױקעג טָאה סָאװ שזורטס םוצ ןַײרַא קירוצ זיא קערוי

 ",ןסיורדניא טלעק ַאזַא'ס ? רעסַאװ םערַאװ לסיּבַא ןּבעג רשֿפא רימ ןָאק ןַאּפ

 "7? םייהַא טשינ וטסרָאֿפ סָאװרַאֿפ ,הרוחס ןַײד טֿפױקרַאֿפ טסָאה;,

 *,ןֿפױקנַײא סעּפע ךָאנ ףרַאד'כ,

 ןעמוקַאּב וטסעװ 'ךיק-ַאקעיּפָא רעד ןיא ײלַא-ַאקסמילַאזורעי ףיוא וצ ייג;

 *,ּפוז עסייה ַא

 גָאטרַאֿפ רעדיווש ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא זיא רע .ןסָאלשעג ןעוועג זיא ךיק יד

 יד ןוא ,ףלעוצ טשרע זיא סע .טעּפש יװ סייוו'כ ןיוש זיא'ס טניימעג רע טָאה

 ייווצ ּבלַאה ךיז טנֿפע ךיק

 עמ יװ ןסַײּב ןרעיוא יד ,ןרױרֿפעג סיֿפ יד ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא רע

 .ןעלדָאנ עסייה טימ ןכָאטשעג רעדָא ,ךעלגנעווצ עניילק טימ טּפוצעג ייז טלָאװ

 טשינ טלעק יד זיא סַאג רעד ףיוא ?ַײװמַארט ַא ןיא ןרָאֿפמורַא לסיּבַא רשֿפא

 ,ןטלַאהוצסיוא

 "ערג רעד .ַײװמַארט ןיא םיא ךָאנ ןַײרַא ןענעז ךעלגנַיי ענעסירעגּפָא ייווצ

 לטיה ןטימ ןעגנַאגעגמורַא זיא רערענעלק רעד ,ןעגניז ןעמונעג טָאה רערעס

 ןטלַאה ייז ,ןדִיי ןייק ןַײז טשינ ןענָאק ייז ,ןיינ .תועּבטמ ןּבילקעג ןוא טנַאה ןיא

 .ענעגייא ןענעקרעד תועּבטמ ןּביג סָאװ ןקַאילָאּפ יד .ַײרֿפ ױזַא ךיז

 זיא'ס רעּבָא ,ןרעמָאּפ ןוֿפ םיטילּפ עשילױּפ ןגעוו לדיל ַא ?לַאֿפוצ ַא סע זיא

 ןטלָאװ ךעלגנִיי יד ּביוא ?.םייה ןַײמ ןעז לָאמנייא ךָאנ ליוו'כ; : דיל-ָאטעג סָאד

 רעייז ,ָאי ןעגנוזעג טשינ סע ייז ןטלָאװ דיל-ָאטעג ַא זיא סָאד זַא טסּוװעג

 זַא רענייטש ןֿפרַאװ טציא ייז ןלעוו ןעמעוו ףיוא .םיצקש עתמא יד -- ןעזסיוא

 ?רעדניק עשידִיי ןייק ָאטשינ ןיוש ןענעז סע

 טשינ טָאה קערוי ?ןעזעג לָאמַא ןיוש םיא רע טָאה -- רערעסערג רעד

 סָאװ רָאה ענעיורטש יד ,זָאנ-לֿפָאטרַאק יד .קילּב םעד םיא ןוֿפ ןסַײרּפָא טנָאקעג

 ןּבָאה ןוא ןדִיי ןענעז ייז ּביוא .טנַאקַאּב םיא ןענעז ןגיוא יד רעּביא םיא ןלַאֿפ

 ןיא ןרָאֿפמורַא ןוא ןריקיזיר טֿפרַאדַאּב טשינ ןטלָאװ ייז -- -- ןקיטכענ וצ ּוװ

 -- -- -- סע ןוא ןֿפױקרַאֿפ ןלעװ ייז ,ןֿפױקנַײא ןרָאֿפ טעו רע .ןעַײװמַארט יד

 ןעגנורּפשעגֿפױא זיא קערוי .ריט רעד וצ קעװַא םעצולּפ ןענעז ךעלגנִיי יד

 ןיא ןַײרַא ,עגעי .ייז ךָאנ רע ,ַײװמַארט ןוֿפ ּפָארַא ,ענעי .ייז ךָאנ קעװַא זיא ןוא
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 ןגיוא עלעקנוט

 זומ רע ,ןֿפָאלטנַא טשינ ןטלָאװ םיצקש עתמא .ייז ךָאנ רע ;ַײװמַארט ןרעדנַא ןַא

 ,םיא ייז ןוא ,ןֿפלעה ייז ןָאק רע .ייז וצ ןענעקרעד וצ ןּבעג ךיז

 ךעלגנִיי יד .רעטצנעֿפ ןּבענ ץיז ןקידייל ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קערוי

 לטיה ןטימ ןעמוקוצ טעװ רעניילק רעד ןעװ .ןעגניז ןעמונעג רעדיווװ ןּכָאה

 == == == םיא וצ

 "רעד ,ןּביהעגפיוא ךיז טָאה קערוי ןטימעגסיוא םיא טָאה רעניילק רעד

 ןייא טימ םיא וצ ןָאטעג קנווװ ַא ןוא ןַײרַא טנַאה ןיא עּבטמ ַא לגנַיי םעד טגנַאל

 זיא טָא .טשינ טעז רע זַא ךיז טכַאמעג רעדָא ,ןעזעג טשינ טָאה קענש רעד .גיוא

 ךיק רעד ןּבענ ןײגּפָארַא טעוװ רע .ַאקסטמילַאזורעי ףיוא רעדיוו ַײװמַארט רעד

 ףױא טלעג לסיּב סָאד טלצנערטעצ רע .טניוו ןכָאנ ןגָאי טשינ רעמ ךיז ןוא

 ןעניֿפעג וצ טָאה רע סָאװ העש רָאּפ יד טלצנערטעצ ןוא ,תוֿבדנ ןוא ןעַײװמַארט

 .רעגעלעג ַא

 רעד וצ קעװַא ךיוא ןענעז ןוא םיא ךָאנ סױרַא ךעלגנַיי יד ןענעז לָאמ סָאד

 ןּביײהוצנָא דיירסיוא ןַא ןעניֿפעג ןיוש ןוא ייז ןּבענ ןצעזקעװַא ךיז טעװ רע .ךיק

 רע ,ןדִיי ןייק טשינ ןענעז ייז ּביוא וליֿפַא יז טימ ןרֿבח ךיז ןָאק רע .סעומש ַא

 .ןענעקרעד טשינ םיא ןלעװ ייז ,םינּפ ןדלָאג ַא טָאה

 ,רעלדנעה'-ןסָאריּפַאּפ ,סרעֿפױקרַאֿפ-טגנוטַײצ .ךיק רעד ןיא רעדניק ךס ַא

 םענעסקַאװרעד ַא םענייא ,ןקַאילָאּפ יד ַײּב טײקמערָא גונעג ,סיוא טזַײװ ,ןַארַאֿפ

 ; רעטמַאַאּב-הכולמ רעכיוה רענעזעוועג ַא ,?ָאצדַאר עינַאּפ, טרילוטיט ןעמ טָאה

 .*רָאסעֿפָארּפ ןַאּפ; ַא רָאג זיא רערעדנַא ןַא

 רע זַא ןסעגרַאֿפ ןוא סטכעקעג עמערַאװ עצנַאג סָאד ךיז ןיא ןסָאגעגנַײרַא

 ןעוועג טלָאװ סָאד .טיורּב שיֿפרָאד ןקַאּבעג שימייה ,*עקסיָאװס, קיטש ַא טָאה

 -ּפָא טלָאװ רע .ךעלגנִיי יד טימ טֿפַאשטנַאקַאּב ןסילש וצ טייהנגעלעג עטוג ַא

 רע ,לגנִיי םעניילק םעד רַאֿפ לקיטש ַא ןוא ךיז רַאֿפ טיורּב לקיטש ַא ןכָארּבעג

 יז וצ טעװ רע .ריט רעד וצ ןיוש ןעייג ייווצ יד ,ןיינ .ןָאט ץלַא ךָאנ סע ןָאק

 .ןסיורד ןָאט דעד ַא

 ןלעטש ייז טשינ ןעוו ,טירט עלענש עכלעזַא טלעטשעג ןּבָאה ךעלגנִיי יד

 רעדיוו ייז ןּבָאה טנעָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע .ןרױלרַאֿפ ייז רע טלָאװ ּפָא ךיז

 הרֿבח עצנַאג יד ?9ּפוז ַא ךָאנ טיג עמ ּוװ ךיק ַא ךָאנ ןַארַאֿפ זיא .ןייג ןעמונעג

 ,גנוטכיר רעקיּבלעז רעד ןיא עלַא ןעייג ךיק רעד ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ןעגנוי

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ .םיא רעטניה ערעדנַא יד ,םיא רַאֿפ ַײװמַארט ןוֿפ ייווצ יד

 ,עלַײװ ַא רַאֿפ טלעטשעגּפָא רעדיוו ךיז ןּבָאה סרעגניז-ַײװמַארט ייווצ יד

 ןֿפױלטנַא ייז זַא .רעיוט ןּבענ ןייטש ןּבילּבעג זיא קערוי .רעיוט ַא ןיא ןַײרַא ןַאד

 ןיא ןַײרַא ןָאטעג פוטש ַא םיא טָאה ץעמע .ןגָאױצכָאנ ןיז ןייק טשינ ךָאד טָאה

 ,ןלַאֿפעג זיא ןוא סיֿפ סנצעמע ןיא טעּפעשטרַאֿפ ךיז רע טָאה קינייװניא .רעיוט
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 םיא ןוא םיא ףיוא ןגעלעג זיא גנוי רעסיורג ַא רעּבָא ,ןעַיײרש טלָאװעג טָאה רע

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ .ליומ'ס ןטלַאהעגוצ

 ןעלּפענקעצ ןעמונעג ןּבָאה ןעגנוי יד ןוא ןלױֿפַאּב ץעמע טָאה "! ןזיוה יד;

 רעּבָא .ןײלַא ךיז טימ טציירעג ךיז קערוי טָאה *,םינּפ ןדלָאג ַא; .ןזיוה סקערוי

 םיא רַאֿפ זיא עלהנח זַא טניימעג טָאה רע .םינמיס ערעדנַא ןַארַאֿפ ןענעז סע

 -- -- -- ןוא ,ןײלַא עשרַאװ ןיא גָאט ןטשרע םעד רע זיא טָא ,רַאֿפעג ַא

 ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןגיוא סקערוי .עלעּבעװש ַא ןדנוצעגנָא טָאה ץעמע

 יד -- -- -- ֹוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה עלעּבעוװש סָאד ןעוו רעכעל יד ןוֿפ

 טָאה *,טלעג לסיּבַא ּבָאה'כ, .ןבייצ-דיי ןַײז ןענערּברַאֿפ ןעייג סעקינװָאצלַאמש

 יד זיא סָאד; .ליומ ןַײז ןטלַאהעגוצ טָאה'מ רעּבָא ,ןֿפױקסיױא ךיז טלָאװעג רע

 ןַײז ןיא ןָאטעג ירּב ַא סע טָאה *,זָאנ רענעכָארּבעגּפָא סעלהנח רַאֿפ ףָארטש

 טָאה ןגיוא יד טנֿפעעג קירוצ טָאה רע ןעוו .ןגיוא יד ןסָאלשעג טָאה רע .ּפָאק

 טקערטשעגסיוא טנַאה יד ןטלַאהעג םיא ףיוא ןגעלעג רעֶירֿפ זיא סָאװ גנוי רעד

 ףיוא ןסיוו טזומעג טָאה'מ .ענעגייא ןשיווצ טסיּב ,לטֿפיֿפ'ס ןַײרַא קור; .םיא וצ

 *.רעכיז

 ףיוא ןֿפָאלש ןקערוי ןעמונעגטימ טָאה ,הרֿבח רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ,קעציוו

 טריֿפ קעציוו זַא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןקָארשרעד ךיז טָאה קערוי .הנילמ ןַײז

 טָאה רע ןעוו ןטַײצ יד ןוֿפ ךָאנ טסוװװעג טָאה רע .זיוה ןוֿפ שזורטס םוצ םיא

 ןּבָאה ןשטַײד יד .םירסומ ןענעז סעשזורטס יד זַא רעיומ רעד רעּביא טלגומשעג

 ןילַא ןיוש סעשזורטס יד ןּבָאה זַײװכעלסיּב ןוא ןגערֿפסיױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז

 ךיז ןּבָאה ייז ןשיווצ *עכעלטנרָא, יד .ָאּפַאטסעג וצ תוריסמ ןגָארטוצ ןּבױהעגנָא

 וצ ֿבוח רעייז טקעדעג ןּבָאה ייז .דִיי ַא טקעדטנַא ןּבָאה ייז ןעוו ןעוועג היחמ

 ,קַאילָאּפ-רעדורּב ַא וצ סטכעלש ןַײז םרוג טֿפרַאדעג טשינ וליֿפַא ןוא ַאּפַאטסעג

 רָאג טסייוו וד ןוא? ,ןקערוי טקִיורַאּב קעציוו טָאה *,םינּפ ןדלָאג ַא טסָאה וד,

 ".טעכוינרעד סעּפע טָאה שזורטס רעד זַא דשוח ךיא ןיּב לָאמלייט ? סָאװ

 ץד1ז

 רעדיווש ןיא קירוצ

 רעּבָא ,גנוי םענעּבירעג ַא ,קַאינַאװצ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג לָאמעלַא םיא טָאה עמ

 ןזיוועג םיא טָאה קעציוו .וק ַא ךָאנ לּבלעק ַא יװ ןקעציוו ןעגנַאגעגכָאנ זיא רע

 ,ןסָאריּפַאּפ טימ לדנַאה-ןסַאג םעד טריֿפעג טָאה ךמע הרֿבח ּוװ *ס'ָאטעמ, יד

 ַא ןגָאלשּפָא טווּורּפעג םיצקש ןּבָאה לָאמנײא טשינ, .ןעגנוטַײצ ןוא ,ןירַאכַאס

 ּוװ רַאזַאּב ןיא ןעמונעגטימ םיא טָאה קעציוו *.טשינ ךיז ןזָאל רימ רעּבָא ,ץַאלּפ
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 ןגיוא עלעקנוט

 ּפָאק ןַײז .ןגיושעג ןוא ,טרעהעג ,ןעגנַאגעג זיא קערוי .הרוחס ןַיײא טֿפױק רע

 ,םולח ַא יו ךעלּבױלגמוא ױזַא ןעוועג זיא ץלַא ,לּפענ ַא ןיא יוװ ןעוועג זיא

 "עג טָאה קערוי .ךיקיַאקעיּפָא רעד ןיא גָאט ןדעי ןֿפָארטעג ךיז טָאה עמ

 טליֿפעג טָאה רע .סרעגניז-ַײװמַארט ייווצ יד טכוזעג ןוא ןקילּב יד טימ טרעדנַאװ

 רעּבָא ,הרֿבח רעד וצ טכַארבעג םיא ןּבָאה ייז לַײװ רשֿפא ,ייז וצ טייקטנעָאנ ַא

 ןקעציוו טגערֿפעג טָאה קערוי .געט עכעלטע ןיוש ןזיװַאּב טשינ ךיז ןּבָאה ייז

 דָארג .ןעזעג טשינ ייז טָאה רענייק -- ערעדנַא טגערֿפעג טָאה קעציוו ,ייז ןגעוו

 טַאהעג רע טָאה רעטניוו ּבייהנָא .הנילמ רעייז ןוֿפ סערדַא םעד קעציוו טסייוו

 * *טנערּברַאֿפ, הנילמ יד זיא רשֿפא .ַאשטֿפעטס עניילק יד ייז וצ טריֿפעגקעװַא

 ? ןרָאװעג

 טסייוו ןעשעג זיא סע סָאװ .עטניײװרַאֿפ ַא ןיַאשטֿפעטס ןענוֿפעג טָאה קעציוו

 רעניילק רעד ןוא קעלָאּב ,ךעלגנִיי ייווצ יד .ןעשעג זיא סעּפע רעּבָא ,טשינ יז

 ןעמוקעגקירוצ זיא שולימ .*טעּברַא רעד וצ; קעװַא ירֿפ קיטנוז ןענעז ,שולימ

 טלעג לסיּבַא ןוא זַײּפש לסיּבַא ןַאשטֿפעטס רַאֿפ טכַארּבעג ,טנװָא קיטנָאמ טשרע

 טשינ רעמ םיא טָאה יז ןוא סױרַא קירוצ דלַאּב זיא רע .עטסָאבעלַאּב רעד רַאֿפ

 ,טלייצרעד עטסָאּבעלַאּב יד טָאה ,ןלָאװשעג ןעוועג ןענעז ןגיוא סעשולימ .ןעזעג

 ,לָאטיּפש ןיא זיא קעלָאּב זַא טגָאזעג רָאנ טָאה רע

 עמ -- -- רעּבָא ןשטַײד יד ַײּב יו טכעלש ױזַא טשינ זיא לָאטיּפש ןיא

 טָאה ,רעטסעוװש-ןקנַארק ַא ,רָאטקָאד ַא ,ץעמע ּביוא .ןָאטעגסיױא יאדוװַא םיא טָאה

 טשינ לָאז סע יאוולה; .ךעלרעֿפעג לָאטיּפש רעד זיא דִיי ַא זיא רע זַא ןעזעג

 שולימ סָאװ טשינ טלעֿפעג רימ, .ןקערוי טגָאזעג קעציוו טָאה *,טעּפש וצ ןַײז

 ,ןלָאטיּפש יד ןיא ןכוז ףרַאד עמ .ןרָאװעג םלענ ךיוא זיא

 ןעועג זיא סע .,ףיל ןטימ ןיא ַײװמַארט ַא ןוֿפ ןעגנורּפשעג זיא קעלָאּב

 קעציוו ,סוֿפ ַא ןטינשעגּפָא םיא טָאה ַײװמַארט רעד ,ןלַאֿפעג זיא רע .קישטילג

 .ןגעלעג זיא קעלָאּב ּוװ לָאטיּפש ןוֿפ רָאדירָאק םעד ןיא ןשולימ ןענוֿפעג טָאה

 ודע ,ןשולימ טימ טהנעטעגנַײא קעציוו טָאה *!ןֿפלעה ָאד וטסנָאק סָאװע

 *? ךָאטקָאד ַא טסיּב

 ",ךיי ַא זיא קעלָאּב זַא ןיוש ןסייוו יז,

 *? וטסייוו ןענַאװנוֿפ,

 ",ךיוא ןיּב ךיא יצ טגערֿפעג ךימ טָאה יז,

 *?יז יד זיא רעווק

 לָאז'כ ,טּבײלגעג רימ טייז .ןיינ זַא טגָאזעג ּבָאה ךיא .רעטסעווש עיורג יד;

 *.ּפֹוז עלעסיש ַא ןבעגעג רימ טָאה יז .ןּבעל ױזַא

 ,ןרָאװעג טרסמעג *
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 םיא טסנָאק וד ,םוק .ןרסמ טשינ ייז ןלעוו טציא זיּב םיא ןטלַאה ייז זַא;

 *ןֿפלעה טשינ

 ,הנילמ ןַײז ןעמױרּפָא ןעמ זומ ,זיא קעלָאּב רעו ןסייוו לָאטיּפש ןיא םייוג יד

 -ַאקעיּפָא יד ןדַײמסיױא ךיוא ןעמ ףרַאד ,ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ןסיוו טע'מ זיּב

 ַאשטֿפעטס ? ןַאשטֿפעטס טימ ןעמ טוט סָאװ רעּבָא ,םינּפ טוג ַא טָאה שולימ .ךיק

 ענעקַארשעצ עכלעזַא טקנוּפ טָאה יז .ןעלהנח ןוֿפ רעסערג ךס ןייק טשינ זיא

 רעּבָא .עלהנח יװ רָאה עלעקנוט עכלעזַא ךיוא יאדװַא טָאה יז ,ןגיוא עלעקנוט

 ,דנָאלּב-יורטש ףיוא טכיילּבעג ןענעז ייז

 טגײלעגרָאֿפ קערוי טָאה ",הנילמ רעטוג ַא ףיוא ןריֿפקעװַא יז לעװ ךיא;

 ,טרָאלקעגסיױא ךיז טָאה ּפָאק ןַײז ןיא לּפענ רעד זַא טליֿפעג ןוא

 קליוו סָאװ ןעז סױרַא זיא עטסָאּבעלַאּב יד .םולשּב ךרודַא זיא העיסנ יד

 ןוֿפ טנוה ןטרעמכַאיעצ םעד ןסירעגּפָא םיוק טָאה יז .ןרָאװעג דליוו ױזַא זיא

 ןַאשטֿפעטס ןעזרעד טָאה יז .ןשוק טימ םיא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא ןיילַא ןוא ןקערוי

 ,טהכאלמעג זיא'ס זַא טנעקרעד עמ ,דנָאלּב וצ ןענעז רָאה יד .ןקָארשרעד ךיז ןוא

 טרוּכיש רע ןעוו טלּפַאלּפ ףעזוי .ןענהכאלמ טשינ וליֿפַא ןעמ ןָאק ןגיוא יד

 .קסיּפ ןסיורג ַא ךיוא טָאה ַאלעה יד ןוא ,ןָא ךיז

 ",ןלָאצַאב טוג טע'מ ןוא, ,ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,ךָאװ ןייא רַאֿפ רָאנ;

 ,ןגיוושעג טָאה סָאּבעלַאּב רעד ,סָאּבעלַאּב םוצ טקוקעג טָאה עטסָאּבעלַאּב יד

 -רעטנוא רעד ןוֿפ ןצעמע ןגעוו טדערעג טָאה קעציוו זַא טנָאמרעד ךיז טָאה קערוי

 "עגוצ טָאה דרערעטנוא יד; .םיא וצ ןעמוקעג לָאמ עכעלטע ןיוש זיא סָאװ דרע

 ",ייווצ ,ךָאװ ַא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ריא רַאֿפ ןעניֿפעג וצ טגָאז

 .ןעגנורּפשעגֿפױא סָאּבעלַאּב רעד זיא *? דרערעטנוא יד;

 ",גנוטַײצ עשידרערעטנוא ןַא ןעגנערּב סָאבעלַאּב םעד לעװ ךיא ןוא;

 טעווס, .עציילּפ רעד ןיא טּפַאלקעג םיא סָאּבעלַאּב רעד טָאה *! רזממ וד;

 ּפַאלק ַא שירעטילימ ,טסורּב יד טּפוטשעגסױרַא טָאה רע *7ַאה ,טַײצ ַא ןעמוק

 "! טַײצ ַא ןעמוק טעוו'ס, :ןרעדנַא םעד ןיא ךוש ןייא ןָאטעג

 רעייא ןוא רעטוּפ .הרוחס ןֿפױקוצנַײא טלעג ןקערוי טגרָאּבעג טָאה קעציוו

 וװעשטרַאק ןייק ןרָאֿפנַײרַא ךָאנ טעוו רע .עטסָאּבעלַאּב רעד ַייּב טֿפױקעג רע טָאה

 ץלַא ביוא ,לקעּפ ַאזַא טימ .סרעלייק יד ןוֿפ ךַײלג ןשיײלֿפ עטרעכיירעג ןֿפױק

 ארומ ךייש ָאד זיא סָאװ .אקיּתוּפַא עתמא יד ןכַאמ רע טעװ ,םולשּב ךרודַא טעוו

 יד יװ ףירט רעמ זיא ןײלַא רע זַא ןטשרּוװ עטרעכיירעג ןריֿפ וצ ןּבָאה וצ

 ,הרוחס-לגומש

 טימ םיא וצ ןלַאֿפעגוצ זיא ַאשטֿפעטס .,ריט רעד ַײב ןעוועג ןיוש זיא קערוי
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 ןגיוא עלעקנוט

 יז ,טנַאה ןַײז ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא רעיש זיא רעייא לשיוק סָאד זַא טעּפמיא ַאזַא

 .טעּפילכעצ ךיז עניילק יד טָאה ,ןילַא ןבַײלב טשינ ָאד ליוו

 ,ןגַײװש וצ ןעוו ןסייו רעדניק-ךמע עלַא !ּפָאק ןַײז ףיוא ןשקע רעַײנ ַא

 לָאז עמ ןטעּבעגנַײא ךיז םיוק .ַאשטֿפעטס יד ןעגנעהנָא טֿפרַאדַאּב ןעמ טָאה םיא

 !ּפָאק ןַײז ףיוא שינעקישנָא ַײנ ַא ,רָאג יז טנייוו ,ןטלַאה ָאד יז

 ןוא ןעלסקַא עקידרעטיצ עריא ףיוא טנַאה ןַײז טגײלעגֿפױרַא טָאה קערוי

 טימ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה רע .ןַײרַא ּבוטש ןיא ריא טימ ןעגנַאגעגקירוצ זיא

 :ריא וצ טעשטּפעשעג ךעלטרעצ ןוא ליטש ןוא ,ןעלהנח טימ לָאמַא יװ ,ריא

 ןייק טשינ ּבָאה .ַאשטֿפעטס ,סָאד טסייוו וד .ןּבַײלּב טזומ וד ןוא ןייג זומ ךיא;,

 ",ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע ריד וצ ןעמוק לעװ ךיא ןוא ,ןשטנעמ עטוג ןענעז ייז ,ארומ

 ןוא םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז .רָאה עטכיילּבעג עריא טעלגעג טָאה קערוי

 טסעװ וד זַא וצ רימ גָאז ?ןענייו טשינ טסעװ וד,; .טצכולשעג ליטש רָאנ

 ".ןענייוו טשינ

 ,גנעל רעד ןיא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה דניק סָאד

 "? ןענייוו טשינ ןוא ןגלָאֿפ ָאי טסעוװ וד רעדָא ? ןענייוו ָאי טסעוװו וד,

 "גגער ַא יוװ לכיימש ַא ןוא ,ץכולש ַא טימ טרעֿפטנעעג יז טָאה *,ןגלָאֿפ לע'כ,

 קעװַא זיא קערוי .ןרערט ןוֿפ סַאנ למינּפ ריא ףיוא ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןגיוּב

 טָאה ןוא עקיײלָאק יד ןקיטעּפשרַאֿפ וצ טשינ ןֿפָאלעג זיא רע .ריט רעד וצ

 רעד רַאֿפ הליחמ ןטעּב רֿבק סעלהנח וצ ןייגוצ טלָאװעג טָאה רע זַא ןסעגרַאֿפ

 -- -- רַאֿפ ןַײז לחומ לָאז יז ןטעּב ,זָאנ רעטקַאהעגּפָא

 רֿבק ןיא טגיל עלהנח ןוא הנילמ ַא ןענוֿפעג ָאד רע טָאה ןַאשטֿפעטס רַאֿפ

 .ייזָאנ רענעכָארּבעגּפָא ןַא טימ

 יד ,סטעֿפ-ריזח עטרעכיירעג סָאד ,םולשּב ךרודַא זיא קירוצ ףיוא עזַײר יד

 רעּבָא ,ןָאגַאװ ןצנַאג םעד טקעמשרַאֿפ ןּבָאה ןטשרּוװ ?"רעוועקָארק, ענעקורט

 לָאמנייא ןיוש ,ווָאכָארג ןיא עיצַאטס רעד ַײּב וליֿפַא ןרַאדנַאשז ןייק ןעוועג טשינ

 ןַא ַײפ ןּבַײלב ןוא תוֿבוח עלַא ןלָאצוצּפָא גונעג ןענידרַאֿפ טעו רע .העיסנ ַא

 הנילמ ןַײז ףיוא טרישרַאמעגנַײרַא טָאה קערוי .ןעלדנַאה וצ לַאטיּפַאק םענעגייא

 ענעטנַארַאג ייווצ .זדלַאה ןיא ןקעטש ןּבילּבעג םיא זיא ?ןגרָאמ טוג; רעד ןוא

 -גייא סָאד טרילָארטנָאק ןּבָאה ייז .ןעוועג טרָאד ןענעז ןטנַאיצילָאּפ (עשיליוּפ)

 .ךוּב"דלעמ

 ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיג קערוי זיא ",ָאזדַאלװ ןַאּפ םוצ טולַאס ,שטשעשט;

 -ללָאּפ יד רעדייא ךָאנ .ןרעדנַא םעד ןוא טנַאיצילָאּפ ןייא טסירגַאּב שירעליווו

 םענערָאװעג-ךיילב םוצ ןדנָאװעג ךיז רע טָאה טרעֿפטנעעג סעּפע ןּבָאה ןטנַאיצ

 טעװ סָאװ עטסָאּבעלַאּב עכַײר א זיוה ןיא ָאד ןַארַאֿפ ,עצרָאזָאד עינַאּפ, : שזורטס

 ",טשרוו:ריזח רענייר ,סַאּבלָאק עקידעקעמש ּבָאה'כ ?ןַײרּפ ןטוג ַא ןלָאצ
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 לעווכ בוא ,עצרָאזָאד עינַאּפפ .טעילעמשטירּפ ןעוועג זיא שזורטס רעד

 ".רעייא רָאּפ ַא ןענידרַאֿפ ןַאּפ רעד טעװ זיוה םעד ןיא ןֿפױקרַאֿפ טוג

 .טגערֿפעג טנַאיצילָאּפ ַא טָאה *7 ָאד וטסוט סָאװ ןוא וטסיּב רעווע

 ענַײז ןזיועג קערוי טָאה ?ָאזדַאלװ עינַאּפ ,לדנַאה ךיא ?וט ךיא סָאװע

 וק רעטרירטסיגער ןוא דנַאל לקיטש ןרעגָאמ םעד ןוֿפ, .הרוחס ןשיוק ייווצ

 יד ןעמ טכַאמ וװעשטרַאק ןיא זדנוא ַײּב .העירז רעַײנ ףיוא וליֿפַא טשינ טּבַײלּב

 ",ןֿפױקרַאֿפ וצ ךיא גנערּב ,ןטשרּוװ עטסעּב

 טגערֿפעג טנַאיצילָאּפ רעטייווצ רעד טָאה *? ָאטעמ-לגומש ַא ָאד זיא סָאװ;

 זיא סָאװ ןזליג-ןסָאריּפַאּפ לטכַאש סיורג ַא ףיוא טכַאדרַאֿפ טימ טקוקעג ןוא

 "? טֿפָא ָאד טסמוק; .שיט ןֿפױא ןענַאטשעג

 םוק עשרַאװ ןייק סעּפע גנערּב'כ זַא .ָאזדַאלװ עינַאּפ ,טשינ ןיילַא סייוו'כ;

 ",זַײרּפ ןרעסעּב ַא ןלָאצ ןשטנעמ עכַײר .טנגעג רעד ןיא ךיא

 "? רעהַא לָאמעלַא טסמוק וד יצ גערֿפ ךיא,

 וצ לָאמעלַא ייג'כ .טשינ רשֿפא ןוא ןעוועג ָאד לָאמַא ןיוש ךיא ןיּב רשֿפא,

 .רעביא סעּפע זָאל ךיא ןוא ןרָאטַאקָאל עכַײר יד רימ ןוַײװ ייז .שזורטס ַא

 ",ןעגנערּב ךיוא ָאזדַאלװ ןַאּפ םוצ ןָאק'כ .עשרַאװ ןייק ךָאװ עדעי םוק'כ

 *? ַאקסװָאקַארק םעד וטסזייל סָאװ;

 *,רעקיליּב זיא ָאזדַאלװ רַאֿפ;

 ,שוּביש ַא רַאֿפ ןעמונעגוצ ןטנַאיצילָאּפ יד ןּבָאה טשרּוװ םענעקורט םעד

 ןיא טּפַאלקעג טָאה קערוי .הרוחס לסיּב ןייש ַא ןּבילּבעג ךָאנ זיא סע רעּבָא

 ןוֿפ ןעמוקענּפָארַא זיא רע ןעוו .סעטָאלז רָאּפ ַא טזײלעגנַײא ןוא ןריט עכעלטע

 ,ןגיוּב ןוֿפ לַײֿפ ַא יו רעיוט ןוֿפ ןֿפָאלעגסױרַא שולימ זיא ןקָאטש עטשרעביוא יד

15 

 עיגעטַארטסיזַײמ

 ןסָאלשַאּב טָאה קעציוו .ןשולימ ףיוא דשח ַא ןֿפרָאװעג ןעמ טָאה לָאטיּפש ןיא

 : טנייוועג טָאה שולימ .סַאג ןיא ןזַײװַאּב טשינ ךיז ןכָאװ עכעלטע לָאז שולימ

 קעציוו .םיא רַאֿפ ןטעּברַא ץעמע לָאז סע טשינ ףרַאד ןוא ןענידרַאֿפ ןָאק רע

 רעד ףיוא ןציז לָאז שולימ ,רעּפָאטש ַא ןוא ןזליג ,קַאּבַאט טֿפױקעגנַײא טָאה

 ןּבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ןעוו .ןסָאריּפַאּפ עשימייה ,?סעקַאיָאװס, ןכַאמ ןוא הנילמ

 ןטלַאהַאּב ךיז ןוא קַאּבַאט םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא שולימ טָאה ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא

 ןוֿפ ןרוּפש ןוא ןזליג לטכַאש עסיורג ַא ןּבילּבעג זיא שיט ןֿפױא .טעּב ןרעטנוא

 .קַאּבַאט
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 ןגיוא עלעקנוט

 ,קינייװ וצ טימ ךיז טנגונגַאּב ןוא טגערֿפעג קיניײיװ וצ ןּבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד

 רעד טָאה ,םעצולּפ ןלַאֿפנָא ןוא זיוה םעד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ןיוש ןלעוװ ייז

 ,חור ַא יו סױרַא זיא רעניילק רעד !טולּב שיטניחג ,ןקָארשעג ךיז שזורטס

 ".ןעמוקקירוצ טשינ ָאד לָאז רע ןגָאזנָא םיא ןזיווַאב טשינ וליֿפַא

 טשינ ןוא ײלַא-ַאקסווָאדזַאיוא רעּביא ,ןצַיײרק ירד ןוֿפ ץַאלּפ ןרעביא ןֿפַאלעג

 שולימ טָאה *!ןקעציװ ןעזעג רשֿפא טסָאה; .ענעגייא יד ןוֿפ םענייק ןענוֿפעג

 ,ךיק-ַאקעיּפָא רעד ןוֿפ טנעקעג טָאה רע ןעמעוו ,קענַארֿפ ,לגנִיי שיליֹוּפ ַא טגערֿפעג

 *? טרעמכַאיעצ ױזַא ןטסֿפױל סָאוװ

 *? ןקעציוו ןעזעג רשֿפא טסָאה;

 "?ןעַײװמַארט יד ןיא טשינ רעמ טסגניז וד;

 *,ןקעציוו ךוז'כ;

 ,ןסָאריּפַאּפ טימ ןעלדנַאה וצ ףּתֹוש ַא טסכוז ביוא ? קַאּבַאט ,ָאד וטסָאה סָאװ;

 ".תוֿפּתוש ןיא ריד טימ ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ

 קַאבַאט עלעקעז סָאד ץלַא ךָאנ טלַאה רע זַא ןעזרעד טציא טשרע טָאה שולימ

 *? קעציוו ץעגרע זיא ווו; .טנַאה ןַײז ןיא טשטעוװקרַאֿפ

 ןכָארּבעגּפָא טסָאה ? םיא טימ ןעגנוזעג טסָאה סָאװ רעד ,ףּתוש ןַײד זיא ּווו;

 *? עקלוּפס יד

 ,טנייוועצ ךיז שולימ טָאה *,ָאטשינ ךיוא זיא קעציוו ןוא ָאטשינ זיא קעלָאּב;

 7? ךִיי ַא רשֿפא טסיּב ?וטסעשטעּב סָאװ;

 סָאד ןסירעגסױרַא טָאה קענַארֿפ .לוק ןֿפױא טעּפילכעצ ךיז טָאה שולימ

 ,ןֿפָאלעגקעװַא זיא ןוא טנַאה סעשולימ ןוֿפ עלעקעז

 יד וצ קעװַא זיא ןוא ןֿפױל טעװ שולימ ןיהּוװ ןענַאטשרַאֿפ טָאה קערוי

 טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןסעזעג זיא שולימ .טלדנַאהעג טָאה קעציוו וװ רעצעלּפ

 ןענוֿפעג םיא ןּבָאה קעציוו ןוא קערוי ןעו טעּפילכעג

 ךיד ךַאמ'כ רעדָא ,קַאּבַאט םעד קירוצ ּביג ,טרַאקנעּב ,ןוז רעשיטניה וד;

 ןעמונעגוצ ןוא ןָאטעג סיר ַא ,ןושל טגנַאלרעד קעציוו טָאה *! רעצריק ּפָאק ַא טימ

 .הרוחס לטכַאש סקענַארֿפ

 לָאז קעציוו ןטעּבעגסיוא םיוק ןוא ןקעציוו ןֿפָאלעגכָאנ קענַארֿפ זיא טציא

 ,ןסָאריּפַאּפ ענַײז עלַא ןּבעגקירוצ ןוא קַאּבַאט סעשולימ ןעמענ

 ,טירט עלענש סקערוי ןוא סקעציוו ןטלַאהנָא טנָאקעג טשינ טָאה שולימ

 ,עקינַײז עדנַאּב רעצנַאג ַא טימ ןעמוקעג זיא רע .טגָאיעגנָא ייז טָאה קענַארֿפ

 ַא ךיוא וטסיּב םיא רַאֿפ ןָא ךיז טסמענ וד ּביוא ןוא קעדישז ַא זיא שולימ רעד;

 "! סעקדישז ןענעז עדנַאב עצנַאג ןַײד ןוא דישז

 ענעגייא ענַײז ןוֿפ עכעלטע ךָאנ זיּב .סרענגעק ענַײז ןטסָאמעגּפָא טָאה קעציוו
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 זדנוא ןשיוצ ץעמע זיא'ס ביוא, .ַיײרעגירק ַא ןטלַאהנָא ןעמ זומ ןעמוק ןלעוו

 ",דניק ךַאװש ַא ןעװעּבַארַאּב טשינ טעװ קַאילָאּפ ַא .קענַארֿפ ,סע וטסיּב ,דישז ַא

 "לעוועג הדומ ןײלַא סע טָאה רע ,דִיי ַא זיא שולימ;

 וד ןוא ןגױצעגנָא רָאנ ךיד רע טָאה ,טגָאזעג עקַאט סע טָאה רע ּביוא;

 ",טּביילגעג םיא טסָאה ּביוא רעַײרֿפ ַא טסיּב

 ,טגײלעגרָאֿפ עדנַאּב סקענַארֿפ ןוֿפ ץעמע טָאה ",ןזיוה יד ןזָאלּפָארַא רע לָאז;

 *? ךִיי ןייק טשינ טסיּב וד זַא ךיא סייוו ןענַאװ ןוֿפ .טשרעוצ ,קענַארֿפ וד;

 וד ןוא ,שולימ ךָאנרעד ,טשרעוצ ךיא .רעיוט ןיא ןַײרַא םוק .טכַאמעגּפָא;

 *,קעציוו ,ךיוא

 ,ןקענַארֿפ טימ ןטלַאהעגטימ ערעדנַא ןּבָאה *,ךיוא קעציוו;

 ,וטסעװ טַאדלָאס ןשילױּפ ַא ןוֿפ דניק ַא ןעמעשרַאֿפ ןרַאֿפ רעּבָא .טכַאמענּפָא;

 -רעטָאֿפ ןרַאֿפ ןבעגעגקעװַא ןּבעל סָאד טָאה עטַאט ןַײז ,ןלָאצַאּב ןֿפרַאד ,ַארעלָאכ

 ,ןסָאריּפַאּפ ענַײד עלַא ןַײא גייל ,קענַארֿפ ,וד ! םילוּבליּב רָאג טכַאמ רע ןוא ,דנַאל

 ".הרוחס עצנַאג ןַײד רע טמוקַאּב לוּבליּב ַא זיא'ס ּביוא ןוא ,ןזַײװ טעװ שולימ

 ,ןקָארשרעד ךיז קענַארֿפ טָאה ?,הרוחס ןַײמ ןרַאנסיױא ליװ קַאינַאװצ רעד;

 ענַײמ ןוא קַאּבַאט סעשולימ ןעניוועג טסעװ וד .טייקיטכערעג רָאנ ליוו ךיא;

 *.טכערעג טסיּב וד ביוא ןסָאריּפַאּפ

 === -- -- עלַא טנעז ריא !ןסָאריּפַאּפ ענַײמ ריד עשַאז ַא;

 טשינ טָאה קענַארֿפ ןוא ,ףורסיוא-סגנונערָאװ ַא טרעהרעד ךיז טָאה *! סקעז;

 וצ עדַאגירּב רעד ןוֿפ לורטַאּפ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה סע .ןקידנערַאֿפ וצ ןזיוװַאּב

 .לדנַאה ןלַאגעלמוא ןֿפמעקַאּב

 טשינ ,למיה ןוֿפ םיכאלמ ןעוועג ןענעז סָאד :טגָאזעג טלָאװ ישעמַאמ ןַײמ;,

 ַא םילוצ המחלימ ַא ןּביױהעגנָא טסָאה ,טנַאקיזיר ליֿפוצ טסיּב וד .ןרַאדנַאשז ןייק

 .ןקעציוו ןֿפרָאװעגרָאֿפ קערוי טָאה *,קַאּבַאט עלעקעז

 ,טזָאלעג ךיז ןטלָאװ רימ ּביוא ,קַאּבַאט ןטימ טקידנעעג טשינ ךיז טלָאװ סע;

 "ןדִיי ןענעז רימ זַא ןמיס רעטסעּב רעד ןעוועג ייז רַאֿפ סָאד טלָאװ

 *? ןגרָאמ ןַײז טעוו סָאװ;

 טעֿבנגעגנַײרַא ךיז רעמוז טָאה קעמָאר ? ןקעמָאר ןֿפָארטעג ןיוש טסָאה וד;

 ןַײז וליֿפַא ,סמערָא ענַײז ןעז טסֿפרַאד וד ,ןֿפָאלשוצרעּביא רעַײש-האוֿבּת ַא ןיא

 עירָאטירעט רעייז ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה קעמָאר .זַײמ ןוֿפ ןסיּבעצ ,םינּפ

 עדנַאּב ַא זַא רעּבָא ,זיומ ַא ןוֿפ רעקרַאטש זיא לגנַיי ַא ,ןלַאֿפַאּב םיא ייז ןענעז

 וטסעװ ןציזּפָא טשינ טעװ קענַארֿפ ּביוא ...ןטַײז עלַא ןוֿפ ךיד טלַאֿפַאּב זַײמ

 שרעזדנוא טֿפמעקעגסיוא רימ ןּבָאה וטסניימ ױזַא יוװ .ןָאט ךיז טעוו ָאד סָאװ ןעז

 *'..ציגעטַארטסדזַײמ ? סעירָאטירעט

208 



 ןגיוא עלעקנוט

 טעשטשיּפעגסױרַא םעצולּפ טָאה טַײצ עצנַאג יד ןגיוושעג טָאה סָאװ שולימ

 "? ןֿפָאלש רימ ןלעוו ּווװש :עלעגיײֿפ קנַארק ַא יו

 "7? הנילמ ַא ןעניֿפעג וצ עיגעטַארטס ַא סעּפע טסָאה;

 ןַאּפ רעד .טכענ עכעלטע ףיוא שטָאכ ןענוֿפעג סעּפע ןטלָאװ רימ בוא;

 ",גָאט עדַאיל ַא ןוַײװַאּב ךיז ףרַאד 'לע ַא' רעד ןוֿפ שזַאגעשזג

 טשינ רָאט עמ רעּבָא ,עכעלטנרָא ןענעז רעדיווש ןיא םיטַאּבעלַאּב ענַײמ,

 ",ןעמונעגוצ ןרעג טשינ ךיוא ןַאשטֿפעטס ןּבָאה ייז ,לקירטש סָאד ןעיצרעּביא

 ַא טכַארּבעג רימ טָאה שזָאגעשזג ןַאּפ רעד .עקירטעמ ַא ןיוש ּבָאה ךיא;

 ,עגַארּפ ןיא זיא'ס ,!טנַאגיג' ןיא טכענ עכעלטע ןֿפָאלשרעּביא ךיא ןָאק ,עקירטעמ

 םעד טיג עמ .ךיוא דָאּב א ןעמענ טרָאד ןָאק עמ .עזָאלמייה רַאֿפ שדקה ןימ ַאזַא

 טע'מ זַא .ךיז ןדָאּב רימ ןעוו ןַײרַא טינ םענייק רע טזָאל 'די רעד ןיא שזורטס

 ,ןדלעמנַײא ןָא ןשולימ ןוא ךיד ןעלגומשנַײרַא רשֿפא רע טעוװ גונעג ןּבעג םיא

 ".ןעמ טרָאֿפ טרימש עמ זַא --- 'עיגעטַארטס-רימשי

 םעד ןגעוו ,ץירּפש ןסייה ַא רעטנוא גָאט-רעּבמעצעד ןטלַאק ַא ןיא ךיז ןדָאּב

 טָאה עמ ,טֿפיטשעגמורַא טָאה הרֿבח .טמולחעג טַאהעג טשינ וליֿפַא קערוי טָאה

 טסיּב ,קערוּב, .סנטניה עטעקַאנ יד ןיא טשטַאּפעג ,סענירּפושט יד ַײּב ןסירעג ךיז

 ".רעגענ ַא טסיּב טניימעג ךיא ּבָאה ןשַאװעגּפָא ךיז טסָאה רעדייא ? רעסַײװ ַא רָאג

 טָאה לגנִיי א ?;זַײל ענַײמ ףיוא תונמחר בָאה ,סייה ױזַא טשינ סע ךַאמ ,יעה;

 יאדוװַא ןעקנורטרעד ּבָאה'כ, : ןגיוּבנלע םִַַיּב ןקערוי ןָאטעג ּפוטש ַא שירעֿפיטש

 ",ןשטַײד ןענעז זַײל ,ןשטַײד ךיא ףור טולּב ןַײמ ןכוז סָאװ עלַא .ןשטַײד ןָאילימ ַא

 "? ץיגעטַארטסיזַײמ,/ ,ךיז טיירג סעּפע זַא ןעזעג קערוי טָאה *,סָאד זיא סָאװ;

 ,ץרוק טרעֿפטנעעג םיא קעציוו טָאה *,גַײװש ןוא וצ ךיז קוק,

 ,הרוחס לטכַאש עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא סױרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא שולימ

 -ַאקעיּפָא רעד ןיא טנעקַאּב ייז טָאה קערוי סָאװ ערעדנַא ןוא קערוי ןוא קעציוו

 ךיז ןּבָאה טַײל-הרֿבח סקעציוו .הרוחס לציּפ ַא ןָא עלַא ,!טנַאגיג' ןיא ןוא ךיק

 יד ,ןכייצ א ףיוא טרַאװעג ןוא ןצַײרק ַײרד ןוֿפ ץַאלּפ םעד רעביא טײרּפשעצ

 עקַאט טָאה שולימ םעניילק םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא הרוחס לטכַאש עסיורג

 ךיז ןּבָאה ייז רעדייא ךָאנ רעּבָא ,עדנַאּב סקענַארֿפ ןוֿפ טיטעּפַא םעד טציירעג

 ןעלגָאה ןעמונעג ןּבָאה ּפעלק ןוא טלגנירעגמורַא ןעוועג ייז ןענעז טקוקעגמורַא

 .ּפעק ערעייז רעּביא

 ןענעז סע ,עיגעטַארטסדזַײמ ַא טַאהעג ךיוא טָאה קענַארֿפ זַא סיוא טזַײװ

 יד טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה הרֿבח סקעציוו .ףליה וצ ןקענַארֿפ םיצקש ןֿפָאלעגנָא

 -קָאװרעד ןוא ןעַײרש ןעמונעג םיצקש יד ןּבָאה *1 ןדִיי ,ישזדישז, .טנַאהרעּבױא

 וצ ןגירשעג קעציוו ךיוא טָאה *,ישזדישז, .ןלעטשּפָא ןעמונעג ךיז ןּבָאה ענעס
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 גירק ַא סע זיא "ישזדישז, ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןעַײרש עלַא זַא .םיצקש יד

 ריגַײנ טימ טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה ערעדנַא קעװַא ןענעז עכנַאמ .ענעגייא ןשיווצ

 .ףמַאק םעד ןלעטשּפָא טריּבורּפ רָאג טָאה רענייא .טסעמרַאֿפ-טרָאּפס ַא וצ יו

 -הרֿבח עטרידנומ ייווצ ןסקַאװעגסיױא ,דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יו ,ןענעז םעצולּפ

 *? סוָאל טסיא סַאוװ; ,טַײל

 ןליֿפַא ךיז טָאה ענעגייא יד ןוֿפ רענייק ,"סקעז; ןעַיירש וצ טעּפש וצ ןעוועג

 ןעגנונעכיײצּפָא טימ ןרידנומ עצרַאװש ןיא ןעגנוי יד .ןקורּפָא טריּבורּפ טשינ

 טָאה קערוי ןוא ּפעלק טגנַאלרעד ןּבָאה *טדָאט/ עיצַאמרָאֿפ רעשטַײד רעד ןוֿפ

 ןוֿפ רענייא טָאה םיא ףיוא רָאנ .ןגָאלש וצ טשינ ןעמעוו ןסייוו ייז זַא ןעזעג ךיג

 רעדייא טנַאה יד ןּפַאכוצנָא ןזיװַאּב טָאה קעציוו רעּבָא ,טנַאה ַא ןּבױהעגֿפױא ייז

 רידנומ ןשטַײד םעד ןיא גנוי רעד ןוא ,ּפָאק סקערוי ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא יז

 ,גיוא ןַא טימ ןָאטעג קנּוװװ ַא םיא וצ טָאה

 זיא קערוי ןעוו רעּבָא ,ןגעוו ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןעגנגַאגעצ ךיז זיא הרֿבח

 יד זַא ןעזעג רע טָאה סַאגיַאשטורק רעד וצ ןעמוקעגוצ ַאשטליוו רעד ךרוד

 קעציוו .הרוחס ןַײז טימ רעדעי ,סעירָאטירעט ערעייז וצ ךיז ןעייגעצ סעקינ'ךמע

 -"טדָאט; ַא ןיא ךיוא ,גנוי רערעדנַא ןַא .רעיוט ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא םיא טָאה

 ץלַא ךָאנ טָאה קערוי ,ןסָאריּפַאּפ לטכַאש ןַײז ןקעציוו טגנַאלרעד טָאה ,רידנומ

 -עגרָאֿפ םיא טָאה קעציוו ןעוו ,ןכיירג ןָאק 'ןרימש' טַײװ יװ טרעדנּוװעג ךיז

 ןיא טַאװכ ַא זיא קערוי .רעַײנ רעד זיא סָאד; :ןטרידנומ םעד רַאֿפ טלעטש

 "?טעשזדנעװסרַאֿפי לסיּבַא ךָאנ זיא רע רעּבָא ,ןעלגומש

 טָאה רֶע רעדייא ךָאנ ןוא רעיוא סקעציוו וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה קערוי

 ."ךמע; : רעֿפטנע םעד ןּבעגעג רידנומ ןיא גנוי רעד טָאה ןגערֿפ וצ ןזיוװַאּב

 ןקערוי טרעלקעגֿפױא קעציוו טָאה "*,ןתוחילש עכעלרעֿפעג סיוא ןריֿפ ייז;

 טָאה !עיצַאזינַאגרָא יד .עקיטכיר ןענעז ןרידנומ יד, .ןרידנומ יד ןוֿפ דוס םעד

 *,עיצַאמרָאֿפ-'טדָאט' רעד ןוֿפ סעיצַאמיטיגעל 'עוװָאּפיל' ןוא ןרידנומ יד ןּבעגעג ייז

 רעדיוװ זיא קירוצ געו רעד ,רעדיווש ןיא לָאמַאכָאנ ןעוועג זיא קערוי

 שולימ טָאה עקײלָאק רעד ןוֿפ ּפָארַא ווָאכָארג ןיא זיא רע ןעוו .םולשּב ךרודַא

 ןלַאֿפנַײרַא טעו שולימ רעד .ןלָאװשעג ןוא טיור ןגיוא יד .טרַאװעג םיא ףיוא

 .ןענייוו ןַײז רעּביא

 ,קיגװָאצלַאמש ַא ,םענעסקַאװרעד ַא ןקעציוו ןגעק טכַארּבעג טָאה קענַארֿפ

 ןקעציוו ,ןדייּב ןּבָאה קענַארֿפ ןוא קינװָאצלַאמש רעד ,ןֿפלעה ןעגנַאגעגוצ זיא קעזוי

 ןוֿפ ןענַאטשרַאֿפ קערוי טָאה סָאד .ַײװמַארט ַא טימ טריֿפעגקעװַא ,ןקעזוי ןוא

 .ןצַאז עטקַאהעגּפָא סעשולימ

 ןּבָאה ןרידנומ-?טדָאט; יד טימ יד ? ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ ןוא ןעמ טוט סָאװ

 ,קעציוו רָאנ טסייוו ןעניֿפעג וצ ייז ּוװ רעּבָא ,*ײטרַאּפ, רעד טימ דניּברַאֿפ ַא
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 ןגיוא עלעקנוט

 רענייק ןוא טרַאװרעדמוא לָאמעלַא טמוק "לע ַא; רעד ןוֿפ שזָאגעשזג ןַאּפ רעד

 רעטסיוו ַאזַא ןַײז טרָאטעג טשינ טָאה קעציוו .ןכוז וצ םיא ּוװ טשינ טסייוו

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .םיא ןוֿפ ּפָא טגנעה הרֿבח עצנַאג יד ןעוו טנַאקיזיר

 טנרָאװעג טָאה רע .טקינַײּפ עמ ןעוו ןכערּבנַײא ךיז ןָאק רעטסעּב רעד זַא ןגָאז

 רעּבָא ןעק ןײלַא קעציוו .טניוװ ץעמע ּוװ ,ענעגייא וצ וליֿפַא ,ןגָאזוצסױא טשינ

 טסייוו .הרוחס ןַײא טֿפױק עמ ּוװ ןוא ,סעירָאטירעט-סלדנַאה עלַא ,תונילמ עלַא

 !ןשולימ ןריֿפקעװַא ןוא ןרָאֿפקירוצ ?רעדיווש ןיא סערדַא םעד ךיוא קעציוו

 ןצעמע ןעניֿפעג זומ רע .ןקעציוו רַאֿפ ןָאט סעּפע ןוא ןבַײלּב ָאד זומ רע ,ןיינ

 .ןָאט סעּפע לָאז סָאװ

 וד .ןשולימ ףיוא ןגירשעגנָא קערוי טָאה *!ןעשטעּב ףיוא ןיוש רעה;

 "! טזומ וד ,ןרעהֿפױא טזומ

 ןקַיורַאב םיא ןלעװ סָאד רעִירֿפ יו רעמ ןֿפלָאהעג טָאה ןעַיײרש סקערוי

 טנװֶא ןיא רעטעּפש רימ ףיוא טרַאװ, .ןדירֿפוצ ןעוועג קערוי זיא *,ױזַא טָא

 טשינ יג .אקסנָאלעגַאי רעד ןּבענ ,סַאג עװָאגרַאט רעד ףיוא טרַאװ .עגַארּפ ןיא

 ",ריד ךָאנ ןעמוק לעװ ךיא זיּב !טנַאגיג' ןיא

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ רָאנ טָאה שולימ

 "? טציא ןייג וטסעװ ןיהוווע

 *.טשינ סייוו'כ;

 טגָאזעג ריד טָאה רעוו ? טסוװעג וטסָאה ןקעציוו ןֿפָארטעג טסָאה רעדייא,

 "?ןעַײװמַארט יד ןיא ןעגניז ןייג וצ

 : *,טשיג רענייק;

 ".רעִירֿפ טשינ .טנוװָא ףניֿפ םורַא ,עװָאגרַאט ףיוא רימ ףיוא טרַאװ;

 -רעִירֿפ סקעציוו ןוֿפ שזורטס םוצ הרוחס ןַײז ןֿפרָאװעגנַײרַא טָאה קערוי

 טָאה רע .טנעקעג טָאה רע סָאװ !סעירָאטירעט' יד וצ טלַײאעג ןוא הנילמ רעקיד

 ןוא ןיוש ייז ןסייו .הרֿבח רעד ןוֿפ םענייא ןייק ןענוֿפעג טשינ ץעגרע ןיא

 טנַאקַאּב ױזַא טשינ ךָאנ זיא רע ,הנּכס רעקינייו טָארד םיא ? ךיז ןטלַאהַאּב

 ןוא טַײצקיטימ ףיוא טרַאװרעד ךיז םיוק טָאה רע .הרֿבח רעד ןוֿפ רענייא סלַא

 ןעמ ףרַאד טשינ טסייוו הרֿבח רעד ןוֿפ ץעמע ּביוא .ךיקיַאקעיּפָא רעד וצ קעװַא

 ,ןָאט וצ סָאװ טסייוו סָאװ ןצעמע ןעניֿפעג ךָאד רע טעװ רשֿפא .ןענערָאװ םיא

 סָאװ ךָאנ .טיירדעגסיוא ךיז קערוי טָאה ךיק רעד ןוֿפ טַײװ טשינ ןעוועג ןיוש

 ךיק יד זיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .דשח ַא ךיז ףיוא ןעִיצ ןוא ירֿפ וצ ןייג

 טַײװ טשינ .טסעג-םַאטש יד ןוֿפ ךס ַא ןסעזעג ןיוש ןענעז סע .ןֿפָא ןעוועג ןיוש

 קערוי ?ךעלגעמ סע זיא -- -- ּפוז רעקידערַאּפ לסיש ַא רעּביא ,ריט רעד ןוֿפ

 ןרערט טימ ןוא ןשוק טימ ןקעציוו ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא

 טקוק עמ, ,טּפפטשעגּפָא םיא קעציוו טָאה ?,עקשטַארג ןייק טשינ ךַאמ;
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 טירטּפָא ןיא ןֿפָאלעג ןוא ןקעציוו ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה קערוי ",זדנוא ףיוא ןיוש

 ,ןגיוא יד ןשיווסיוא

 זיא קערוי ןעװו טגערֿפעג קעציװ טָאה *?ןשולימ ןעזעג רשֿפא טסָאה;

 ,ןעמוקעגקירוצ

 ?,ריד ןגעוו ךיא סייוו םיא ןוֿפ ,ָאי;

 ",טיוט םוצ ןקָארשרעד יאדוװַא ךיז טָאה רעניילק רעד ,רימ זיא ייוו;

 םענעסקַאװרעד ַא טימ טשַאררעּביא ןגרָאמירֿפ םעד טָאה קענַארֿפ ןעוו

 -עגמורַא ךיז ןוא ייז טימ ן'הנעטנַײא ןעמונעג קעציוו טָאה .,קינװַָאצלַאמש

 ַא ןיא ןעגנירּפשוצנַײרַא ךעלרעֿפעג זיא סע .חרֿביו ַא ןכַאמ וצ ױזַא יו טקוק

 יװ זיא ַײװמַארט ַא ,ןסיורד ןּבַײלּב ןלָאז רעגלָאֿפרַאֿפ יד ביוא וליֿפַא ,ַײװמַארט

 -סיוא ןענָאק ךיז לָאז רע רעײגַײּברַאֿפ גונעג ָאטשינ .עקּפַאלוּפ ַא יװ ,גַײטש ַא

 םיא ןלעװ ייז ,ןעגנוי ענַײז ןוֿפ ךס ַא רעכיז ָאד טָאה קענַארֿפ .ןומה ןטימ ןשימ

 טע'ס זַא ,ןֿפױל זומ רע ? רע טָאה הצע ַארַאֿפ סָאװ רעּבָא .געוו םעד ןלעטשרַאֿפ

 -- -- -- ושֿפא -- ןוא ןטלַאהַאּב וצ ךיז ןסיוו ערעדנַא יד ןלעװ למוט ַא ןרעוו

 טייטש שזָאגעשזג ןַאּפ רעד .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל םיא זיא םעצולּפ

 -עשזג ןַאּפ רעד טעוװ רָאֿפ טמוק ָאד סָאװ טסייוו קעזוי ביוא .ןקעזוי טימ טרָאד

 קיגוָאצלַאמש רעד ןוא קענַארֿפ זַא ןכייצ ַא ןקעזוי ןעמ טיג יװ .ןָאט סעּפע שזָאג

 ?ןעז טשינ סע ןלָאז

 ךיז טייג קעזוי ןוא קעװַא זיא שזָאגעשזג ןַאּפ רעד .טשינרָאג טסייוו קעזוי

 ?ּפָארַא ןעניז ןוֿפ קעזוי זיא -- -- ןעזרעד םיא טעװ קענַארֿפ ּביוא .רעהַא קִיור

 ...קענַארֿפ זַא טשינ רע טסייוו .םיא וצ ךַײלג טמוק ןוא סַאג יד רעּבירַא זיא רע

 קעציוו ןוא טשינרָאג לָאמנייק יו קעזוי םיא טסירגַאּב *,קעציוו שטעשט;

 ,ןײטשרַאֿפ וצ סעּפע ןָא טּבייה

 ,קינװָאצלַאמש םוצ קענַארֿפ טגָאז *,ייז ןוֿפ רענייא זיא רע;

 ,קיגװָאצלַאמש רעד טלעֿפַאּב *! ןטנעמוקָאד ענַײד,

 -ניא ןסעגרַאֿפ ייז ּבָאה'כ יוא, .סענעשעק יד ןיא ןכוז ךיז טכַאמ קעזוי

 ",םייהרעד

 *,דישז ַא טסיּב וד;

 יד טלַאה ישעמַאמ יד .םייהרעדניא ייז ּבָאה'כ ,ביל רימ זיא טָאג יו;

 ".טלעג ןטימ ןעמַאזוצ ןטנעמוקָאד

 -רַאֿפ טנָאקעג טשינ קעציוו טָאה ?טלעג ַארַאֿפ סָאװ ,ישעמַאמ ַארַאֿפ סָאװ

 סָאד ,ןֿפױקסיױא םיא טעװ עמַאמ יד זַא שינערעהוצנָא ןַא ךָאד זיא סָאד .ןייטש

 שזָאגעשזג .ןגיוושעג רעטַײװ טָאה קעציוו ! דיי ַא זיא רע זַא ןַײז הדומ ךָאד טניימ

 ,טוט רע סָאװ טסייוו שזָאגעשזג ,ןקעזוי טקישעג טָאה
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 -לַאמש רעד טָאה *1 ןטנעמוקָאד יד טימ טלעג סָאד ישעמַאמ ןַײד טלַאה ווו;

 ,טמירקעגכָאנ םיא קינווָאצ

 *,םייהרעדניאע

 7? םייה ןַײד זיא ווו;

 ".העש ַא ןיא עקירטעמ ןַײמ טימ קירוצ ןַײז ןָאק'כ,

 וד ּוװ רָאנ רימ גָאז ?קירוצ ןוא ןיה ןרָאֿפ ןעִימַאּב ךיז וטסֿפרַאד סָאװ;

 ",טסניווװ

 *.עגַארּפ ןיא ,טַײװ זיא'ס ?ןעִימַאּב ךיז ןַאּפ רעד ףרַאד סָאװ,

 *? עגַארּפ ןיא ווו;

 ןקענַארֿפ ףיוא ןזיוועג קעזוי טָאה *,ןסיוו לָאז רע טשינ ליוו'כ,

 קעזי .טגײלעגרָאֿפ קינװָאצלַאמש רעד טָאה *,רעיוא ןיא ןַײא רימ םיור;

 .רעיוא ןיא טמױרעגנַײא םיא ןוא ןגיוּבעגוצ ךיז טָאה

 טָאה ",זדנוא טימ ךיוא טסרָאֿפ וד ןוא ,קילדִיי ,םייהַא ריד טימ רָאֿפ ךיא;

 .ןקעציוו ןלױֿפַאּב רע

 -עגּפָא ָאד רע טָאה ,ווָיַאנ ױזַא טכַאמעג ךיז טָאה קעזוי קַאינַאװצ רעד זַא

 קעציװ טָאה ,טוט רע סָאװ טסייו שזָאגעשזג ןַאּפ רעד .עידעמָאק ַא טליּפש

 ,טנַאלּפעג יװ ןייג טעװ ץלַא זַא טֿפָאהעג ןוא טכַארטעג

 עגַארּפ ןיא לסעג עקָארעש םעניילק םעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו

 קעזוי .רעיוט ַא ןּבענ טרָאד טייטש שזָאגעשזג זַא ןעזרעד דלַאּב קעציוו טָאה

 ",ךיא ןיווװ ָאד; : רעיוט םעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא ןעזרעד ךיוא םיא טָאה

 *3 קיסַײרד ןוא ירד עקָארעש :טגָאזעג ךָאד טסָאה;

 ןייא ףיוא ןעניוו רימ זַא קיסַײרד ןוא ַײרד ןגָאז טנָאקעג ךיא בָאה יוו;

 5? קיצנַאװצ ןוא

 קינוָאצלַאמש רעד טָאה *?ָאּפַאטסעג וצ ךַײלג וטסייג טסרענגיל וד ּביוא;,

 עטקערטשעגסיא טימ רענעמ ייווצ .רעיוט ןיא ןַײרַא ןענעז ייז ןעוו טנרָאװעג

 ,ייז ףיוא טרַאוװעג טרָאד ןּבָאה ןרעװלָאװער

 ,ןַאמ רעטירד ַא .לעֿפַאב ַא ןעמוקעג זיא */ סּפיּפ ןייק טשינ ,ריר ןייק טשינ;

 ןוא קינװָאצלַאמש םעד ַײב סענעשעק יד טרידיוװער טשרעוצ טָאה ,רעוועג .ָא

 -עגייא ןַײז ןוֿפ ריּפַאּפ ַא ןעמונעגסױרַא ןַאד טָאה רע .ןטנעמוקָאד ענַײז ןעמונעגוצ

 יקסלעשזַאק װַאלסעשט רעּביא לייטרוא-טיוט ַא טנעײלעגרַאֿפ ןוא ענעשעק רענ

 ,אנוׂש ןטימ ןטעּברַאטימ רַאֿפ ,ןטַאדלָאס עשיליוּפ ןוֿפ םימותי ןקיטסעלַאּב רַאֿפ

 "עגסיוא לָאז לייטרוא רעד .ןּביולג סשעשזיָאמ ןוֿפ ןקַאילָאּפ ןרישזַאטנַאש רַאֿפ

 .ךעלגעמ יװ לענש ױזַא ןרעוו טריֿפ

 טלדנַאװרַאֿפ טלָאװ רע יו ,טרעווילגרַאֿפ ןבילּבעג זיא קינװָאצלַאמש רעד

 ,ןייטש ַא ןיא ןרָאװעג
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 "גיק יד ןגָאי ןעמונעג עטנֿפָאװַאב יד ןוֿפ רענייא טָאה *,סעצּפָאלכ ,שרַאמ;

 ".ןעמוקרָאֿפ ףרַאד ָאד סָאװ ןעז טשינ טֿפרַאד ריא; ,רעד

 ןּבָאה סיֿפ יד ,ןרעטיצ ןעמונעג ןּפיל סקינוװָאצלַאמש םעד ןּבָאה טציא טשרע

 ,ןלַאֿפמוא טשינ לָאז רע טנַאװ רעד וצ טּפוטשעגוצ םיא טָאה עמ .טלקַאװעג ךיז

 ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה קענַארֿפ ,ןײגסױרַא ןעמונעג ןּבָאה קעזוי ןוא קעציוו

 -עגקירוצ ןוא טּפַאכעגנָא םיא טָאה רעלדרערעטנוא יד ןוֿפ רענייא .ייז ךָאנ

 קַאילָאּפ ַא טשינ ןסיש רימ .קיטרַאֿפ טשינ ךָאנ רימ ןענעז ריד טימ, .טּפעלש

 "! טריטסערַא טסיּב וד רעּבָא ,טּפשמ ןָא

 בָאה'כ ,ּביל רימ זיא טָאג יוװ ,טסּוװעג טשינ ּבָאה'כ ,ןּבעל'ס רימ טקנעש;

 *,סעקדישז ןענעז ייז טניימעג

 טסעװ ?ןֿפלעה טסליװ וד ןוא סעדישז יד ןעגנערּבמוא ליוװ אנוש רעד;

 *.רעטכיר יד ןרעֿפטנע

 טַײז רעד ןיא עּפָאק ַא .דרע רעד וצ ןָאטעג לַאֿפ ַא זיא קינװָאצלַאמש רעד

 רימ טקנעש ,ןָאט טשינ רעמ סע לע'כ; .ןצעזֿפױא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא

 -לַאמש רעד טָאה *,ןּבעל'ס רימ טקנעש; .,ןטעּבעג ךיז קענַארֿפ טָאה *,ןּבעל'ס

 ,ןקענַארֿפ טעּבעּבעגכָאנ קינוװָאצ

 "?ןּבעל'ס טקנעשעג וטסָאה תונּברק ענַײד ןוֿפ ןעמעוו;

 ּבָאה'כ, : ןטעּב ןעמונעג ןוא ,טלעטשעגֿפױא ךיז ,חוּכ ןענווועגקירוצ טָאה רע

 ךַײא לע'כ .ןבעל'ס רימ טקנעש .ןבעגעגסיוא טשינ םענייק ,טלעג ןעמונעג רָאנ

 ".םעד טימ ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ ךס ַא ןעק'כ ,ןֿפלעה

 ןדער טשינ וליֿפַא ןוא ליומ'ס ןטלַאה וצ טגָאזעגנָא רָאנ ייז ןּבָאה ןקענַארֿפ

 ןטנעמוקָאד ענַײז ןטלַאהרַאֿפ ייז ןּבָאה קינװָאצלַאמש םַײּב .דרערעטנוא רעד ןגעוו

 עיצַאמרָאֿפניא ןַײז זיּב לייטרוא םעד ןריֿפסױא סָאד !טגײלעגּפָא לַײװרעד ןוא

 קינװָאצלַאמש םעד טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ייז .קיטכיר רַאֿפ ןזַײװסױרַא ךיז טעוו

 זיא רע ןעוו ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ טַאהעג ךיוא זיא סָאװ עצרָאזָאד םעד טימ

 .ןעמוקעגסיױרַא קילעֿפוצ

 ,סַאג ןטימניא ןרָאװעג ןסָאשרעד עקַאט קינװָאצלַאמש ַא זיא רעטעּפש ךָאװ ַא

 .רערעכיז לסיּבַא טגעװַאּב ךיז טָאה הרֿבח

 םעניילק םעד רעּבָא ,הנילמ רעייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז קעציוו ןוא קערוי !

 םעניילק םעד ַײב, .ןעמעננַײרַא טלָאװעג טשינ רעמ שזורטס רעד טָאה שולימ

 *,ןטנַאיצילָאּפ ךיז ןעיירד ָאד ןוא ,ןָאט טעװ רע סָאװ ןסיוו טשינ לָאמנייק ןעמ ןָאק

 טָאה רע .ןשולימ רַאֿפ הנילמ ַא ןכוז טריּבורּפ טָאה שזָאגעשזג ןַאּפ רעד ךיוא

 ןענָאק לָאמַא םיא לָאז עמ עשרַאװ ןוֿפ טַײװ וצ ,ץיוועינרעקס ןיא סעּפע ןענוֿפעג

 ןיא ןטלַאהַאּב ןגיל ןזומ טעװ רע זַא טדערעגסיוא ךיז ןּבָאה ענעי ןוא ,ןכוזַאּב

 .רעלעק
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 טימ ךיוא תורצ ּבָאה'כ .ןציזנַײא טשינ טרָאד טעװ ןוא ןעקנעּב טעװ רע;

 ןומ יז לע'כ ארומ ּבָאה'כ .טנייו ןוא טגָאלק יז .רעדיווש ןיא ץַאשטֿפעטס

 ".עשרַאװ ןייק ןעגנערּבקירוצ

 ,ןעקנעּב טעוו שולימ, .ןגירשעגסיוא קעציוו טָאה *!לַאינעג טסיּב וד קערוי;

 ",ןעמַאזוצ ןַײז ןלָאז ייז ךַאז עטסעּב יד זיא ,טקנעּב ַאשטֿפעטס

 *? ץַאשטֿפעטס ןעגנערּבקירוצ;

 ןעגנערּב טע'מ .ךיז טסכַאמ וד יו שיקעל ַאזַא טשינ טסיּב וד ,קערוי ,עטינ,

 ",רעכעלמייה ןַײז ןדייּב יז טעוװ ץַאשטֿפעטס וצ ןשולימ

 ",ןַײז םיּכסמ טשינ ןלעװ םיטַאּבעלַאּב יד;

 ךיז שזָאגעשזג טָאה *!רעקנוּב ןטוג ַא ןעיוּבסיוא טעװ עמ בוא וליֿפַא;

 *,ןכַאז יד ןיא טסילַאיצעּפס ַא ןקיש ןענָאק רימ? .טשימעגנַײרַא

 סָאּבעלַאּב רעד זיא *,ךיז טמירַאּב לגניי ַא ,טעקַאשט רע טניימעג ּבָאה ךיא,

 ןקידעּבעל ןתמא ןַא םיא וצ טכַארּבעג טָאה קערוי ןעוו תולעּפתה טימ לוֿפ ןעוועג

 רעװלָאװער ַא טימ ןַאמ ַא םיא רַאֿפ טייטש ָאד .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ

 ךיז טָאה סָאּבעלַאּב רעד .גנוטַײצ עשידרערעטנוא ןַא טכַארּבעג םיא טָאה סָאװ

 ךיז טָאה עטסָאּבעלַאּב עשיטקַארּפ יד רעּבָא ,טלעג ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא וליֿפַא

 םעד ףיוא ןענידרַאֿפ וצ רעווש .םירעוּפ עמערָא ןענעז רימק :טשימעגנַײרַא

 *,טיורּב לקיטש

 עמייהעג יד, :עטסָאּבעלַאּב רעד טמיורעגנַיײא קערוי טָאה ןענעגעזעג םַײּב

 ,ערעדנַא ןּבעג סע לָאז עמ טגָאז דרערעטנוא רעד ןוֿפ ןַאּפ רעד -- -- גנוטַײצ

 קירעּביא ןַא לָאמַא טקנירט שטנעמ ַא .ןשטנעמ ערעכיז רָאנ ,רע טניימ סָאד

 ?.ןענערברַאֿפ ןוא ןענעיילרעּביא סע ןָאק עמ .ליֿפוצ טדער ןוא לזעלג

 ןֿפָארטעג טליֿפעג ךיז עטסָאּבעלַאּב יד טָאה *,טָאירטַאּפ ַא זיא ףעזוי ןַײמ,

 טשינ לָאז יז ךעטרַאֿפ ריא ןיא ּפונק ַא טכַאמעג ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ,ןַאמ ריא רַאֿפ

 .טגָאזעגנָא ריא טָאה קערוי סָאװ ןָאט ןסעגרַאֿפ

 ַא ןעװעג ךעלטנגייא זיא סָאד .גָאט ןדעי עקיילָאק רעד ףיוא סעוװַאלּבָא

 ןרַאדנַאשז יד ןעיײג ,שיײלֿפ לקיטש ַא רַאֿפ דנַאלשטַײד ןיא ןרגּפ ייז ,ןמיס רעטוג

 טקילגעגּפָא רדסּכ טָאה ןקערוי .סעקניש רָאּפ ַא ןעװעּבַאר סעקיילַאק יד רעּביא

 רַאֿפעג רעד טימ ןעמַאזוצ .הכרּב ַא טכַארּבעג רָאג ןּבָאה סעװַאלּבָא יד ןוא

 ןטסנידרַאֿפ יד ןענעז לגומש-ָאטעג ןיא וליֿפַא .ןזַײרּפ יד ןסקַאװעג ךיוא ןענעז

 -עג סעּפע טָאה עקיילַאק רעד ןיא ןױשרַאּפ רעדעי .סיורג ױזַא ןעוועג טשינ

 סָאװ .טלגומשעג ןּבָאה טסינישַאמ רעד ןוא רָאטקודנָאק רעד וליֿפַא ,טלגומש

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןֿפלָאהעג סרעלגומש יד ןּבָאה רעמ ץלַא ,רַאֿפעג יד רעסערג

 טנָאקעג טשינ טָאה ץעמע בוא ןוא ךעלקעּפ יד ןֿפרָאװעגּפָארַא ןעמ טָאה טשרעוצ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 עמ .לקעּפ ןַײז טיהעגּפָא ערעדנַא ןּבָאה ןעגנירּפשוצּפָארַא ןזיוװַאּב טשינ רעדָא

 טרַאװעג ןוא טקוקעגסױרַא ןוא ןָאגַאװ ןיא ןּביוש יד טסָארֿפ ןוֿפ טכױהעגּפָא טָאה

 ןּבָאה ןטסינישַאמ יד .עשרַאװ ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ גוצ םעד ןוֿפ סנכייצ ףיוא

 וצ ןַײז טכַײל לָאז סע ,סנכייצ יד ןעז וצ ןזַײװַאב לָאז עמ סעזמערּב יד טצונעג

 טָאה לַאטנָאזירָאה טנַאה רעד טימ ריֿפ א .ףרַאד עמ ןעוו גוצ ןוֿפ ןעגנירּפש

 ןַא טניימעג טָאה טנַאה יד ןּבױהעגֿפױא .ַײרֿפ זיא געוו רעצנַאג רעד :טניימעג

 עמ סעיצַאטס לֿפיװ ןסיוו וצ רעגניֿפ יד ןלייצ טֿפרַאדַאּב טָאה עמ ןוא עוװַאלּבָא

 ןטרַאװ ןשטַײד יד :טניימעג טָאה ןֿפָא רעגניֿפ עלַא ,ןרָאֿפ וצ ןריקיזיר ךָאנ ןָאק

 יגֹוצ ןוֿפ ןעגנירּפש ןיוש זומ עמ ,עיצַאטס רעטסטנעָאנ רעד ףיוא

 טסינישַאמ רעד ןעוו קנַאדעג ַא ןֿפָאלעגכרודַא ןקערוי זיא !רענעגושמ ַא

 קערוי ,ליוק קיטש ַא םיא וצ ןֿפרָאװעג טָאה עקיײלָאק רעקידנרָאֿפַײּברַאֿפ ַא ןוֿפ

 ַא ןדנובעגוצ ןעוועג זיא ליוק קיטש םוצ ,סעסַײװ סעּפע ןעזרעד דלַאּב טָאה

 .ריּפַאּפ קיטש

 עכעלטע טיהעג טָאה ןוא ןסלער יד ןּבענ דלעֿפ ןיא ןענַאטשעג ָאד זיא קערוי

 טימ טָאה טסינישַאמ רעד .גוצ ןַײז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא טָאה עמ סָאװ ךעלקעּפ

 ,ךעלקעּפ ענַײז ןכוזֿפױא השקּב ַא טימ לווירּב ַא םיא וצ ןֿפרָאװעג ליוק קיטש םעד

 ןוֿפ ךעלקעּפ עטסיררַאֿפ-ןליױק יד ןעניֿפעג וצ ןעוועג רעווש טשינ זיא ןקערוי

 ,תוֿפּתוש ַא ןוא טֿפַאשטנַאקַאּב ַא ןעמוקעגסיױרַא םעד ןוֿפ זיא סע ,טסינישַאמ םעד

 רעד ןּבענ ךעלזַײה עניילק ןיא טניווועג ןֹּבָאה ןטסינישַאמ ןוא ןרָאטקודנָאק יד

 קערוי זיא גוצ ןיא עיזיווער ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ּביוא .עזימער-עקיילָאק

  ןּבָאה סע ּוװ ,וָאכָארג ןיא עיצַאטס רעטצעל רעד ףיוא וליֿפַא ּפָארַא טשינ

 טרָאד ןוֿפ ,עזימער רעד ןיא ןרָאֿפעגנַײרַא זיא רע .ןשטַײד טרַאװעג לָאמלייט

 ,זיוה סֿפּתוש ןַײז וצ געוו ןרעכיז ןוא ןטנָאענ ַא טַאהעג רע טָאה

 -קעוװַא ןשינעּפַאכ ןוא סעװַאלּבָא יד רעגרע ץלַא טכַאנַײװ וצ רעטנענ סָאװ

 רעטעּברַא עשיליוּפ טֿפרַאדעג ,סיוא טזַײװ ,ןּבָאה ייז .דנַאלשטַײד ןייק ןקישוצ

 סָאװ ,טלעג סענעשעק עלוֿפ טסָאה; .סעקניש עשיליוּפ יו רעקינייו טשינ

 טָאה קעציוו .ןקערוי טימ טהנעטעגנַײא קעציוו טָאה 7? רענעגושמ ַא יו וטסֿפױל

 ןגָאז טריּבורּפ טָאה קערוי .טנעמוקָאד לציּפ ןייק טשינ טָאה קערוי זַא טסּוװעג

 טכַאלעגּפָא רענעי טָאה ,ס'אגח יד ךָאנ זיּב ןעלגומש טשינ טעװ רע זַא ףּתוש ןַײז

 וד זַא .טַאװכ ַא ,גנוי רעלַאימש ַא טסיּב טניימעג ּבָאה ךיא יּבַא; :םיא ןוֿפ

 וצ ?ןזיוה יד ןיא וטסכַאמ סָאװ ,ןַײרַא ּבוטש ןיא רימ וצ זיּב טעמּכ טסרָאֿפ

 -לגומש ענַײז טכַאמעג רעטַײװ טָאה קערוי ?,!טולמ' ןּבָאה ןעמ ףרַאד לגומש

 .תועיסנ

 גוצ ןיא ןַײרַא ןענעז ןשטַײד יד .טכַאנַײװ רַאֿפ ךָאװ יד ןעוועג זיא סע

 טשינ םענייק ןוא ןריט יד ַײּב טלעטשעגקעװַא רָאנ ךיז ןּבָאה ייז .טכירעגמוא
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 -סױרַא םַײּב ןדעי טרימיטיגעל ייז ןּבָאה ווָאכָארג ןיא .ווָאכָארג זיּב טזָאלעגסױרַא

 -ילימ ַא וצ טגָאיעג ןעמ טָאה לגומש ןיא ןעוועג דשוח ןּבָאה ייז ןעמעוו .גנַאג

 .ןגָאװ-טסַאל ןשירעט

 ןטנעמוקָאד ערעייז טיירגעג ןוא ךעלקעּפ ערעייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה עלַא

 עטשרעּביוא יד ףיוא קעזקור ןוא ןשיוק .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה ייז ןעוו

 ךיז ןּבָאה ןענָאגַאװ יד .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ,קנעב יד ףיוא ,סעצילָאּפ-שזַאגַאּב

 סױרַא שיוק ַא ןוֿפ טָאה עקשטַאק עקידעּבעל ַא .ןשטנעמ ןוֿפ טקידיילעגסיױא

 יד ןיא טכליהעג ןּבָאה לוויטש עשטַײד .ןענערָאװ ַא טימ םיא וצ טעקַאוװקעג

 זיא קערוי .ןָאגַאװ ןַײז וצ טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה טירט .סענָאגַאװ עקידייל

 .קנַאב רעד רעטנוא ןכָארקעגרעטנורַא

 טלָאװ סע .ןײלַא ךיז ףיױא טרעטיּבעג קערוי טָאה !תוטש ַארַאֿפ סָאװ

 רעסעּב טלָאװ סע .טנעמוקָאד ַא ןָא וליֿפַא ,ריט רעד וצ ןייג ןעוועג רעסעּב

 -- -- -- טלָאװ סע ,ןֿפָאלש ךיז ןכַאמ ןוא קנַאב רעד ףיוא ןציז ןּבַײלּב וצ ןעוועג

 ,..טולֹּב שירעלגומש ןַײז טימ ןזַײװַאּב טזומעג ךיז טָאה רע זַא ! הרּפּכ ענייר ענייש ַא

 רע טלָאװ ,לכׂש ןּפָארט ַא שטָאכ רעדָא ,'טולּב' טַאהעג טלָאװ רע ּביוא

 -קעפ עלַא ןעד ןעמענ ייז .טַײצ ןעוועג ךָאנ זיא סע ןעוו ןכַארקעגסױרַא טַאהעג

 .עטסעּב סָאד רָאנ ןעמענ ייז ,ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ -- -- ?ךעל

 ?קנַאב רעד רעטנוא ןכוז טשינ ייז ןלעוו רשֿפא ,ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ

 טרירעגנָא םיא טָאה לוויטשיץיּפש ַא .םיא םורַא טיירדעג ךיז ןּבָאה ייז

 ךיז גוצ רעד לָאז .רעטַײװ ןוא רעטַײװ קעװַא ןענעז טירט יד .קעװַא זיא ןוא

 ,העש-ייצילָאּפ רעד ךָאנ עזימער רעד וצ ןעמוקנָא ךָאנ ןָאק רע .טרָא ןוֿפ ןריר ןיוש

 קירוצ ךיז טָאה קערוי .ןָאגַאװ ןַײז ןיא טירט טרעהרעד ךיז ןּבָאה םעצולּפ

 טּפַאכעגנָא םיא טָאה ץעמע .טרעקעגרעּביא ךיז טָאה סעּפע .טעשטרָאקעגנַײא

 "? רעיה ןעד וטסכַאמ סַאװ; .קנַאּב רעד רעטנוא ןוֿפ ןָאטעג ּפעלש ַא ןוא סוֿפ ַא ַײּב

 .טצענעגעצ ךיז ןוא ןגיוא יד ןּבירעג טָאה קערוי

 *? רעיה ןעד וטסכַאמ סאו;

 ".טעליּב סקינ ,יטָאלז סקינ; ,ןעלסקַא יד טימ ןּביוהעג טָאה קערוי

 טָאה רַאדנַאשז רעד .שטַײד גונעג ןעוװעג סָאד זיא לגנִיי שיליוּפ ַא רַאֿפ

 לַײװ קנַאּב רעד רעטנוא ןרָאֿפעג זיא רע .ןגָאז ליוו לגנִיי סָאד סָאװ ןענַאטשרַאֿפ

 .טעליב ַא ןֿפױק וצ טלעג ןייק טשינ טָאה רע

 "? טעקַאּפ ןַײא וטסַאה;

 ,ץוריּת ןַײז טרזחרעּביא קערוי טָאה ?,טעליּב סקינ ,יטָאלז סקינ;

 "! סוַאר דנוא קעּפעג ןַײד עמענ,

 ,"קעּפעג ןַײד עמענ, טניימ סע סָאװ ןײטשרַאֿפ טשינ ףרַאד לגנִיי שילוּפ ַא

 ןוא טגײנרַאֿפ ךיז טָאה קערוי ."סוָאר/ טניימ סע סָאװ טסייו רעדעי רעּבָא

 ,ריט רעד וצ ןייג טלָאװעג
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 א "3 קעּפעג ןייק;

 .עקינַײז סָאד יב ןטלַאהעג ךיז קערוי טָאה *,טעליּב סקינ ,יטָאלז סקינ;

 סַאל; :ןקערוי טגנַאלרעד סע ןוא רעּביוק ַא ןּבױהעגֿפױא טָאה שטַײד רעד

 טָאה קערוי ןוא ,ןַאמכַאװ םעד וצ ןָאטעג ףור ַא רע טָאה *,ךרוד עּבַאנק םעד

 סיֿפ ןלעטש' ןעמונעג

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .טכַאנַײװ ףיוא רעדיווש ןיא ןּבילּבעג זיא קערוי

 ילרענצעּביז ןטיירגוצוצ טייקיניילק ןייק טשינ זיא'ס .ךיק ןיא טעװערָאהעג

 עטוג .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא סָאּבעלַאּב רעד .הדועס-טכַאנַײװ רעד רַאֿפ ןטכירעג

 ןַײז וצ ןעמונעג ךיז טָאה קערוי .יןסיגַאּב סע ןעמ ףרַאד ןטנָארֿפ יד ןוֿפ סעַײנ

 טקידנערַאֿפ .יק יד טקלעמעג ,תומהּב יד רַאֿפ ןסע טיירגעגוצ ,טעּברַא רעטלַא

 טָאה רע .רעדניק יד וצ ןַײרַא רעלעק ןיא ּפָארַא טלָאװעג רע טָאה טעּברַא יד

 ןַײז ךָאנ רעלעק םוצ עּפַאלק יד ןריקסַאמרַאֿפ קירוצ לָאז יז ץיַאלעה ןֿפורעג

 .ןײגּפָארַא

 ,טגָאזעג ַאלעה טָאה *,ריד טימ ייג ךיא;

 *? ןבַאמרַאֿפ טעוו רעווג

 *,טעוו עמַאמ יד,

 ".רעדניק יד טימ ןליּפש לסיּבַא ךיז ּפָארַא רָאנ ייג ךיא;

 *,ךיוא ךיא;

 *? ָאטשינ ןיּב ךיא ןעוו לָאמַא ןעד טסייג וד;

 *,ןייג ךיא לעוו;

 .ןשוק םיא טרעהעגֿפױא טשינ ןוא ןקערוי ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ַאשטֿפעטס

 .ַאשטֿפעטס יד עקרעשוק ַא .טשוקעג טשינ ליֿפ ױזַא לָאמנייק םיא טָאה עלהנח

 ,ריא טימ זיא שולימ שטָאכ ,טקנעּב יז

 טַאהעג ַאלעה טָאה *,ריא טימ יו טשינ לָאמנייק ךיז וטסליּפש רימ טימ,

 ,תונעט

 ".עסיורג ַא ןיוש טסיּב וד;

 ןדירֿפוצ זיא קעשַאטס ?רעסעּב זיא זָאנ רעטצָארַאּב ַא טימ עטַאקרַאמס ַא;

 *...עסיורג ַא ןיוש ןיּב ךיא סָאװ

 םערָא ןרעטנוא דיילק ריא ןסירעצ טָאה יז זַא ןעוועג דשוח טָאה רע יּבַא

 ריא ןוֿפ לקיטש ַא סױרַא ךיז טעז דיילק ריא ןיא סיר םעד ךרוד .םיא ּבילוצ

 ןגָאז לע'כ ?ןקעשַאטס טימ םורַא רעדיוו ןיוש טסֿפױל וד, .לטסירּב קידנצָארּפש

 *!ןעמַאמ רעד

 ךיז ליוװ רענייק זַא .חלג םעד וליֿפַא ןוא ךיוא ןטַאט םעד ןגָאז טסנָאק;

 ןייק טשינ זיא קעשַאטס .ןקעשַאטס וצ ןֿפױל ךיא לעװ ןליּפש טשינ רימ טימ

 ",ףוסמ
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 רע ןָאק סָאװ .ךיז ןשוק ןוא ךיז ןּפַאכ ןוֿפ ליּפש ַאזַא טכַארטעגוצ טָאה ַאלעה

 ,רעדניק יד ןיא ןַײז םקונ ךיז יז טעוו ריא טימ ןסַײרמורַא ךיז טעװ רע זַא ? ןָאט

 טָאה ַאלעה .ן'ַאלעה טימ טשוקעג ךיז טָאה רע ןעוו ןעמוקעגוצ זיא ַאשטֿפעטס

 טָאה רע .טנייוועצ ךיז ןוא ןלַאֿפעג זיא עניילק יד .טּפוטשעגקעװַא ןַאשטֿפעטס

 ןוא טוג טשינ ױזַא זיא'ס .טנייועצ ךיוא ךיז יז טָאה ,ץַאלעה טּפוטשעגקעװַא

 ? סרענייוו יד ןוֿפ ןוא סרעשוק יד ןוֿפ ןעמ טֿפױלטנַא ןיהּוװ .טוג טשינ ױזַא

 ןוא שולימ ךיוא ,הדועס-טכַאנַײװ רעד תעּב שיט םִַײּב ןסעזעג ןענעז עלַא

 ךיז ןוא דלימ ןעוועג זיא ַאלעה וליֿפַא .החּפשמ עסיורג ןייא יו ,ַאשטֿפעטס

 ָאד ןוא טבעלעג ךָאנ טלָאװ עלהנח ךיוא .ןַאשטֿפעטס ןוא ןשולימ טימ טשוקעג

 טלָאמעד טלָאװ רע בוא -- -- -- אזַא ןעװעג טשינ טלָאװ רע ביוא ןסעזעג

 עכעלטנרָא עטוג ןענעז ייז ,ָאי .ןענעז ייז ןשטנעמ עכעלטנרָא ַארַאֿפ סָאװ טסּוװעג

 יד ,טֿפױקעג יז טָאה ,טֿפױקרַאֿפ טָאה עמ זַא ? רעטכַײל ענרעּבליז יד .ןשטנעמ

 ,קידלוש טשינרָאג ָאד זיא עטסָאּבעלַאּב

 םיא ןענעז םילכאמ עטוג יד ןוא ,ןעמוקַאּב טשינ םיא ןענעז דייר עטוג עלַא

 ענרעבליז עשידַיי ייווצ ןענַאטשעג ןענעז שיט ןֿפױא .זדלַאה ןיא ןקעטש ןּבילּבעג

 ָאטשינ .קרַאמ ןֿפױא קצָאװטָא ןיא טֿפױקעג ייז טָאה עטסָאּבעלַאּב יד .רעטכַײל

 ,רעטכַײל ענרעּבליז עכלעזַא ןיא טכיל ןשטנעּב סָאװ סעמַאמ עשידִיי ןייק רעמ

 עמַאמ ןַײז ּוו טרָאד זיא רעטכַײל יד רעּביא טשטנעבעג לָאמַא טָאה סָאװ יד

 .עמַאמ ַאזַא טַאהעג לָאמַא טָאה ,קַאּבָאשזד קערוי ,רע זַא ןּביילג וצ רעווש .זיא

 ?רעטכַײל סעמַאמ ןַײז טציא ןטכַײלַאּב שיט סנעמעוו

 רע ןוא !עלַא ,עלַא ,ישעדייז רעד ,עלהנח ,ַאנענ ,וילעמַאמ יד ,וילעטַאט רעד

 ,טשינרָאג לָאמנייק יװ ,ןֿפנָארּב טעקָאלשז ,עקניש טסערֿפ

8 

 דנַאטשפיוא-טסוגיוא

 ןוא ֿברעמ וצ ןָאטעג ץיײלֿפ ַא ,ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה טנָארֿפ-חרזמ רעד

 -טנָארֿפ יד ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשימייה ןוֿפ ןעמענ .גוּב ךַיײט םעד רעּבירַא

 טמוק טנָארֿפ רעד .ווָאקול ,ןילּבמעד ,עוװַאלוּפ .טַײרֿפַאּב -- ןילּבול ,םלעכ .ןטכירַאּב

 .עשרַאװ ֹוצ רעטנענ

 -עלַאּב יו טריֿפעגֿפױא ךיז ןשטַײד יד ןּבָאה קירוצ שדוח ַא טימ טשרע

 םעד ,קיטשרענָאד םענירג ןיא .קיּבייא ףיוא ןּבַײלּב ָאד ןיוש ןלעװ סָאװ םיטַאּב
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 -ורַאק יד טימ לדלעוו רענַאלעיּב םעד טלגנירעגמורַא יז ןּבָאה ,תועוֿבש ןשיליױּפ

 טּפַאכרַאֿפ יז ןּבָאה אגח רעשילױטַאק ַא ןטימניא .ןלעטשעגיזַײּפש יד ,סעלעז

 -שטַײד ןייק טקישעגקעװַא ייז ןוא ,עטלײװרַאֿפ יד ןוא רעלײװרַאֿפ יד --- ןעמעלַא

 עַײנ ַא טגנערּב גָאט רעדעי :טציא ןוא ,קירוצ שדוח ןּפַאנק ַא טימ טשרע .דנַאל

 ...דוס םעַײנ ַא העש עדעי ,הרוׂשב

 טשינ טעוװ עשרַאװ זַא !דָארּב ץנַאג רַאֿפ דוס ַא' ןעוועג ךעלטנגייא זיא סע

 יד טעוװ עשרַאװ ןיא .טָאטש יד ןעַײרֿפַאּב ןעמוק ןלעװ ןסור יד זיּב ןטרַאװ

 יד ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה יז יו עירָאלג ַאזַא טקנוּפ טימ ןקידנע ךיז המחלימ

 טעװ טלעװ יד ;ןלַאֿפעג זיא יז ןעוו הרוֿבג סעשרַאװ טרעדנּוװַאּב טָאה טלעוו

 ענעגייא טימ ןעַײרֿפַאּב ךיז ןוא ןײטשֿפױא טעוװ עשרַאװ ןעוו ןרעדנּוװַאּב רעמ ךָאנ

 יד ןיא ,ןרַאזַאּב יד ןיא ןוא ןקירּבַאֿפ יד ןיא םעד ןגעו טדערעג טָאה עמ .תוחוּכ

 -הקדצ ַא ןסעגעג טָאה עמ ּוװ ךיק-ַאקעיּפָא רעד ןיא ןוא ,סעינרעקוצ עטנַאגעלע

 ןלורטַאּפ יד .ןשטַײד יד רַאֿפ דוס ןייק ןּבילּבעג טשינ סיוא טזַײװ זיא סע .קיטימ

 יד ףיוא סעיציזָאּפ-סיש טרעיומעגסיוא ןּבָאה ןשטַײד יד .טרעמעג ךיז ןּבָאה

 .ןסַאג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעגָאר

 -סיוא ןֿפלעה וצ טריטנולָאװ טָאה ןוא לגומש םעד טזָאלעגרעּביא טָאה קערוי

 ךרוד זיוה וצ זיוה ןוֿפ ןייג ןענָאק לָאז עמ ,טנעוו-רעלעק יד ןיא גנעגכרוד ןקַאה

 ןטשרּוװ ענעקורט ןעגנערּב ןרָאֿפ טלָאװעג ָאי ןיוש טָאה קערוי ןעוו .סרעלעק יד

 ךעלגעמ טשינ זיא טנעמוקָאד ַא ןָא זַא ןעזעגנַײא רע טָאה ,רעלעק ןַײז רַאֿפ

 ןעמרַאלַא-טֿפול טגָאזעגנָא רדסּכ ןּבָאה סענעריס יד .קירּב ַא ןרָאֿפוצרעּבירַא

 ןשינעעשעג עסיורג זַא רעלעק-ץוש ןיא ןֿפױל וצ דלודעג טַאהעג טָאה רעוװ רעּבָא

 ןוֿפ עירעליטרַא יד טרעהעג ןיוש טָאה עמ .טונימ עדעי ןעמוק טנָאקעג ןּבָאה

 | ,טנָארֿפ

 ,קידלודעגמוא ןרָאװעג ןעמ זיא *? ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא;

 ",עשרַאװ ןֿפײרגנָא ךיז טיירג ײמרַא סגנילרעּב ןוֿפ עדַאגירּב עשיליוּפ ַא;

 סיוא ןויֿפ ײמרַא ןַײז ןיא ןקַאילָאּפ יד ,ןסור יד טניד גנילרעּב לַארענעג;

 *,ןקַאילָאּפ עלַאנָאיצַאנ ךרוד ןרעוו טַײרֿפַאּב טעװ עשרַאװ .עװקסָאמ ןוֿפ ןלעֿפַאּב

 "?ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא ָאט,

 ",ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיליוּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ לעֿפַאּב ַא ףיוא;,

 ףיוא ,ןילַאכימ ןּבענ ןיוש זיא טנָארֿפ רעד .1944 ,ילוי ןטס28 םעד קיטַײרֿפ

 סָאװ ףיוא ,עשרַאװ ןוֿפ חרזמ לַײמ ןעצ ַא לּכהיךס .עיניל רעקצָאװטָא רעד

 ?ןעמ טרַאװ

 יז זַא ןדלָאמעג טָאה טַאקינומָאק רעשיטעיװוָאס ַא ,ילוי ןטס231 םעד קיטנָאמ

 ןוֿפ חרזמ טינשּפָא-טנָארֿפ ןשטַײד םעד ןוֿפ רידנַאמָאק םעד ןעגנַאֿפעג ןּבָאה
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 ,טונימ עדַאיל א ןכערּבנעמַאזוצ ךיז טעװ דנַאטשרעדיװ רעשטַײד רעד .עשרַאװ

 ?ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא ,דלַאװעג

 *,ךיז טיירג סעּפע ,טעּברַא ןַײד וט ןוא גַײװש;

 ןריצירּבַאֿפ ןֿפלָאהעג טָאה עמ ,סרעלעק-ץוש יד וצ ןַײּפש ןגָארטעג טָאה עמ

 .ןעקנַאט ןגעק סעּבמָאּב עטכַאמעג-שימייה

 טמוק ָאד ןוא ,עלָאר ַא טליּפש טונימ עדעי .ץהעש ערעַײט טליּפשרַאֿפ עמ,

 ".ןדער טימ ּפָא ןעמ

 ",ןגרָאמ ןּבייהנָא ךיז טעװ סע ,טשינ ךיז ךָאק;

 *? ןגרָאמ;

 ",קיטימכָאנ ףניֿפ : יונעג;

 7 יובעג יװַא סע וטסייוו ןענַאװנוֿפ,

 ",ןסייוו עלַא;ק

 ןָאק'ס .טכירעגמוא ןעמוק זומ ףירגנָא ןַא .טוג טשינ זיא ןסייוו עלַא ּביוא;

 -ָאװָארּפ ַא ןַײז זומ'ס -- -- ץעיצַאקָאװָארּפ יד ןטײרּפשרַאֿפ ןשטַײד יד זַא ןַײז

 ".עיצַאק

 טּפעלקעגסױא טָאה דרערעטנוא יד .קינַאּפ ןייק טשינ ךַאמ ןוא גַײװש;

 *,ןטַאקַאלּפ

 *,עיצַאקָאװָארּפ ַא ןַײז ןָאק סָאד ךיוא;

 ",ךיז טוט סע סָאװ טסוװעג וטסלָאװ ןָאדנָאלדָאידַאר טרעהעג טסלָאװ ּביוא;

 *? ןָאדנָאל-ָאידַאר טגָאז סָאװ;

 סעּפע זַא טסייוו עמ רעּבָא ,ןלעֿפַאב עטרירֿפיש ? ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןוֿפ;

 ",ךיז טיירג

 ןטַאלּברעֿפיצ יד וצ טּפעלקעגוצ ןגיוא יד .טסוגיוא ןטשרע םעד ,קיטסניד

 ןעקיט סע יװ םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה עמ .סרעגייז יד ןוֿפ

 ןקָאלג-ןכריק יװ ןץהעש יד ןעגנולקעגסיוא ןּבָאה סרעגייז יד .ס'עגר יד קעװַא

 יז יו ךעלעמַאּפ ױזַא ןעזיוּפ סרעזַײװ יד .הֿפרׂש ַא ַײּב יו רעדָא ,אגח ַא ןיא

 ...אנוׂש ןטימ טרירעּפָאָאק ןטלָאװ רעדָא ,םינדחּפ ןעוועג ןטלָאװ

 ,קיטסַאה טּפַאלק סלוּפ רעד .ריֿפ ןעגנולקעגסיוא ןיוש טָאה רעגייז רעד

 העש ַא :טייקרעלוגער רעשטַײד טימ ןעקיט ךעלעדער-רעגייז עטלַאק יד רעּבָא

 יד טכיירגרעד רעדיװ רעזַײװ רעסיורג רעד טָאה ךעלדנע .טייקיּבײא ןַא --

 -ןכריק יד ןעוו ףניֿפ ןעגנילקוצסיוא ןזיװַאּב טשינ ךָאנ ןּבָאה סרעגייז יד .ףלעווצ

 ןסקיּב-ןישַאמ ,טֿפַײֿפעג ןּבָאה סענעריס-קירּבַאֿפ יד ,ןעגנולקעצ ךיז ןּבָאה ןקָאלג

 ,טנַארֿפ ןוֿפ עירעליטרַא עטַײװ יד טשינ זיא סָאד ,ןיינ .טרעגַארגעצ ךיז ןּבָאה
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 ףיוא ! סעבַאװש יד ףיוא, *!ַאּפָאקש ַאנ !ַאּבַאװש ַאנ; .סַאג ןיא ןסיורד טסיש עמ

 " ַארררוה !סעקעי יד

 עסַײװ-טיור ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ טרעטַאלֿפעגֿפױא ןּבָאה רענעֿפ עסַײװ-טיור

 טרעקעגרעּביא ,רעזַײה יד ןוֿפ לבעמ טּפעלשעג טָאה עמ .סמערָא יד ףיוא סעטנעל

 ןּבילּבעג ןענעז ןליּבָאמָאטױא עשטַײד .סעדַאקירַאּב טיוּבעג טָאה עמ .ןעַײװמַארט

 קירוצ ןוא ןיה ןֿפָאלעג ןענעז יז .עקטסַאּפ ַא ןיא יו ןסַאג עטמױצעגּפָא יד ןיא

 ןֿפָארטעג ןוא טגָאיעגכָאנ ייז ןּבָאה ןליוק יד ,זַײמ עטמסעג יו

 יַאגַאמ 1 ךיז טיירג סע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה אנוׂש רעד זַא ןַײז סע ןָאק

 .רעלדנעטשֿפױא יד וצ ןלַאֿפעגנַײרַא ןענעז רעוועג טימ לוֿפ ,זַײּפש טימ לוֿפ ןעניז

 "נָאק ךיז טָאה דנַאטשרעדיװ רעשטַײד רעד .טַײרֿפַאּב ןעלטרעֿפ-טָאטש עצנַאג

 טָאטש עטַײרֿפַאּב רעקיטש .ןקירּב-לסַײװ ןוא ןגעוו-טּפיוה יד ףיוא טרירטנעצ

 עשילױּפ טימ ןסַאג עטרידַאקירַאּב םורַא רעּבָא ,רעטנעצ ןיא טלֿבויעג ןּבָאה

 ,טנָארֿפ ןשיסור םוצ חרזמ ןייק ַײס טגעװַאּב ךיז ןעײמרַא עשטַײד ןּבָאה רענעֿפ

 טָאטשרָאֿפ ַא ,לַאטרַאװק-רעטעּברַא ןַא ,עילָאװ .דנַאלרעטניה םוצ ֿברעמ ןייק ַײס

 ןַײז אנוׂש רעד עקַאט טָאה .געװַאּב םעד טָארדַאּב טָאה ,עשרַאװ טַײז-ֿברעמ ףיוא

 .עילָאװ ףיוא ףירגנָא ןַא ןיא טרירטנעצנָאק חוּכ ןטסערג

 רעד ןיא ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ ןענעז רעטרעוו ,ןענורעגסיוא זיא דײרֿפ יד

 .עילָאװ ןיא תוטיחש עשטַײד יד ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו לעק

 -גַײרַא ,רעזַײה יד ןוֿפ ןשטנעמ יד טגָאיעגסױרַא ייז ןּבָאה ,סַאג ַא ןעמונעגנַייײא

 רעדָא ,ןסקיּב-ןישַאמ טימ ןסָאשעגסיױא ייז ןוא רעצעלּפ עטמױצעגּפָא ןיא ןּבירטעג

 עטלייצעג רָאנ ,רעדניק ,ןעױרֿפ ,רענעמ --- גנוי ןוא טלַא : ןטַאנַארג טימ ןסירעצ

 .ןטנגעג עטַײרֿפַאּב יד וצ ןעמוקנָא ןזיװַאּב ןּבָאה ענלצנייא רָאנ ,ןרָאװעג לוצינ ןענעז

 ןָאטעג ןּבָאה ייז סָאװ עקיּבלעז סָאד עשרַאװ ןשילױוּפ םעד רַאֿפ יז ןטיירג

 טעװ לָאמַא ךָאנ ! סָאּבעלַאּב םעד ןָא ןוּבשח םעד ןכַאמ ייז ?ָאטעג ןשידִיי םעד וצ

 ןַײז טעוו המקנ יד .הלּפמ רעייז ןעמוק טעװ ָאד !ןּבעגרעטנוא טשינ ךיז עשרַאװ

 ןוא ,ןילרעּב זיּב לסַײװ רעד ןוֿפ ,לעטשּפָא ןָא ,ורּפָא ןָא ןגָאי ייז טעוו עמ .סיורג

 ַא ףיוא ןייטש ַא .עילָאװ ןיא ןָאטעג ןּבָאה ייז סָאװ סָאד יונעג ןָאט ןילרעּב ןיא

 ,ןּבעל ןּבַײלּב טעוװ טילּבעג שיטניה שטַײד ןייא טשינ ןוא ,ןּבַײלּב טשיג טעו ןייטש

 ןשטַײד יד .ןטַײז עדייּב ףיוא טרעטיּברַאֿפ רעמ ןרָאװעג ןענעז ןֿפמַאק יד

 .הסיֿפּת-קַאיװַאּפ רעד ַײּב וליֿפַא דנַאטשרעדיװ םענעסיּברַאֿפ ַא טלעטשעג ןּבָאה

 ןיא ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ ןייק רעמ !ַארוה .טגיזעג ןּבָאה סרעלדנעטשֿפױא יד

 ןלַאֿפ טימ ןענעז רעלדרערעטנוא עשילוּפ יד טימ ןעמַאזוצ ! תוסיֿפּת עשטַײד

 ןדַיי עשינעמור ןוא עשטַײד טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג טַײרֿפַאּב ךיוא קַאיװַאּפ ןוֿפ

 רעדָא ,עטיל טשינ זיא ןלוּפ .ןענילַאטס טלגילקעגרעּביא טָאה עמ !ַארוה;
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 ןגיוא עלע קנו ט

 עטיור ַא טלעטשעגנַײא טָאה ײמרַא עטיור *עשירעַײרֿפַאב, יד ּוװ דנַאלטעל

 -ַאיצקנוֿפ ַא ןעניֿפעג ייז ןלעװ עשרַאװ ןייק ןַײרַא ןלעוו ןסור יד ןעוו .טֿפַאשרעה

 ",גנוריגער עשיליוּפ עלַאנָאיצַאנ עקידנרינ

 "? ןעלגילקרעּביא ןזָאל ךיז לָאז רע וויַאנ ױזַא ןילַאטס זיא;

 -ָאיצַאנ ַא טלָאװעג ןעד טָאה ,דרערעטנוא עשיטסינומָאק יד ,!לע-ַא יד ןוא;

 ןּבַײלּב טנָאקעג טשינ ייז ןּנָאה ןעמוקעג זיא סע זַא רעּבָא ? דנַאטשֿפױא ןלַאנ

 ךיז ,ןליוו רעייז ןגעק ,ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז ייז .טנעה עטגיײלרַאֿפ טימ ןציז

 גנוריגער רעשיליוּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ טריטקיד עיצקַא ןַא ןיא ןסילשוצנָא

 רע טעװ טקַאֿפ םענעעשעג ַא רַאֿפ ןלעטש ןענילַאטס טעװ עמ זַא ,ןָאדנָאל ןיא

 עשינַאקירעמַא טימ תורוֿבג עריא טזַײװַאּב ײמרַא עטיור יד .ןעגנילשּפָארַא ןזומ סע

 וצ יוװ ןסיוו ןלעוו לישטריושט ןוא טלעווזור .ןעקנַאט עשילגנע ןוא ןענַאלּפָארע

 *,םיוצ ןיא ןענילַאטס ןטלַאה

 ןליוק ענעגייא ךיוא .ןליוק טימ ןעלגָאהַאּב ןשטַײד יד .טיוט טימ טנגער סע

 ,רעלעקצוש ןיא ןציזנַיײא טשינ ןָאק עמ רעּבָא ,ןסַאג ענעגייא ףיוא ןעשזדנָאלּברַאֿפ

 -ןטַאנַארג ,ןביוש עטעגזַארּבעצ .ןסָאג עשיליוּפ רעדיוו ןענעז ןסַאג רעװעשרַאװ יד

 עשיליוּפ ַא טלעטשעגסױרַא ץעמע טָאה זיוה ןייא ןיא .טנעוװ יד ןיא רעכעל

 ,טנַאװ רעד ןיא ןסירעגסיוא טָאה טַאנַארג רעשטַײד ַא סָאװ ךָאל ַא ןוֿפ עקַאט ןָאֿפ

 ןוֿפ גזַארּבעג םעד ףיוא ןוא ,ןסַאג יד ןיא ןלַאֿפעג ןענעז סרעֿפמעק ןוא עליוויצ

 :רעֿפטנע ןקיצָארט ַא טּפַאלקעגסױא ץרַאה סָאד טָאה רעוװעגנישַאמ ןשטַײד

 !יײרֿפ ןענעז רימ ,;ַײרֿפ ןענעז רימ רעּבָא

 ץעמע טָאה ?ַאנשעל ףיוא ןינּב-סטכירעג םעד ןעמונעגקירוצ טָאה עמ;

 םיא רעטייוצ ַא טָאה ?,עילָאװ קירוצ ןעמענ ערעזדנוא; .הרוׂשּב ַא טכַארּבעג

 טנָארֿפ רעשטַײד רעד, .הרוׂשב רערעסערג ַא ךָאנ טימ ןגַײטשרעּביא טלָאװעג

 עשטַײד .אׂשמ רערעוװש וצ ַא רעטנוא קירּב עטלױֿפרַאֿפ ַא יװ ךיז טלַאֿפעצ

 ".הלהּב ןיא ןֿפױל ןריטרעזעד

 -עיצַאװרעסּבָא ןַײמ ןוֿפ ןילַא ּבָאה ךיא .ןעוועג תמא סע טלָאװ יאוולה;

 *,טנָארֿפ םוצ ןייג עיזיוויד-רעצנַאּפ ַא ןעזעג טקנוּפ

 ןוא ?געטַארטס רעסיורג ,עיזיוויד עּבלַאה ַא רָאנ ןעוועג סע זיא רשֿפא;

 רעדָא ,עשטױדסקלָאֿפ ַא רשֿפא טסיב ?ײמרַא עצנַאג ַא ןעוועג סע זיא רשֿפא

 "? טָאידיא עלעקיטש ַא םתס

 ןּבירשעגרעטנוא ךעלטעלּבגולֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא ןּבָאה ןענַאלּפָארע עשטַײד
 ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןוֿפ רעימערּפ םעד ןופ ןעמָאנ םעד טימ
 יד ןבַײרטרַאֿפ ײמױַא רעשטַײד רעד טֿפלעה ,ןקַאילָאּפ רעדירּב; ; קישטַײלָאקימ

 ודנוא ןּבָאה רעדנעלגנע יד .דנַאלרעטָאֿפ שילױּפ רעזדנוא ןוֿפ סעקיװעשלָאּב
 ,ןטכינרַאֿפ ןצנַאגניא זדנוא ןלעו סעקיװעשלָאּב יד רעּבָא ,טרַאנעגּפָא

223 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 -טעלּב יד ןּפַאכ ןֿפָאלעג זיא ןעמ רעּבָא ,ןשטַײד יד טּבײלגעג טשינ טָאה עמ

 יד ,ןיוש ןעעז ייז .הכרּב ןוֿפ ןגער ַא יו למיה ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענעז סָאװ ךעל

 ייז ןֿפרַאװ ,ןריֿפסױא טשינרָאג ןקַאילָאּפ ַײּב ןעמ ןָאק ןזייּב טימ זַא ,סעּבַאװש

 ןגָארטעג ךָאנ טָאה טניו רעד .סעּבמָאּב טָאטשנָא ךעלטעלּבגולֿפ עשירערַאנּפָא

 .ןענַאלּפָארע עשטַײד יד ןזיװַאּב רעדיוו ךיז ןּבָאה סע ןעוו ךעלטעלּב עטצעל יד

 ןבָאה ןענַאלּפָארע יד .ןגָאז וצ טציא ןּבָאה ייז סָאװ ןעז ןֿפָאלעגסױרַא זיא ןעמ

 ןרַאנוצּפָא לציּפש ַאזַא ןעוועג רָאנ זיא'ס ,ןליוק ןוֿפ לגָאה ַא .טכױטעגּפָארַא רעדיוו

 ןוא טנעָאנ זיא טּפשמ ןוֿפ גָאט רעייז .טינש ןקיטולּב ַא ןעמענ ןוא עליוויצ יד

 ןליֿפַא .טרגּפ רע ןעוו וליֿפַא ןעיורט טשינ ןעמ רָאט שטַײד ַא/ -- -- -- ייז

 "!ייֵז ףיוא ערעילָאכ עטסיוו ַא ,ןעיורט טשינ ןעמ רָאט שטַײד ןטיוט ַא

 ןיא ןציזנַײא טשינ ןגעװטסעדנוֿפ ןָאק עמ .סעּבמָאּב-רעַײֿפ ,ןטַאנַארג ,ןליוק

 טָאה רעּבָא ,ןגיוא יד ןסיבעג טָאה רעזַײה עקידנענערּב ןוֿפ ךיור .סרעלעקצוש יד

 "ריֿפ טימ ןטַאדלָאס ןרישרַאמ ןסַאג יד ףיוא .םזַאיזװטנע םעד טקיטשרעד טשינ

 עקיזיר ַא טרעטַאלֿפ ןינּב ָא-ַאק-עּפ םעד רעּביא .ןעלטיה עשירעטילימ עקיציּפש

 רעטצנעפ ענעֿפָא יד ךרוד ןכליה ןענָאֿפָאמַארג .ֿבוט-םוי ַא ןיא יו ןָאֿפ עסַײװ-טיור

 .ַאקדָאװ ןוֿפ טשינ לָאמסָאד .רוּכיש זיא עשרַאװ .ןשרַאמ עשירעטילימ עשיליוּפ

 -- -- -- ןוא *קלָאֿפ רעה; םעד ןוֿפ לוויטש יד רעטנוא רָאי עקידהזֿבנ ףניֿפ

 ,"ןױױלרַאֿפ טשינ ךָאנ זיא ןליוּפ; :ןמיה רעשילוּפ רעד טגניז יו

 טקנוּפ-ריּברעװ םעד ףיוא ןדלָאמעג ךיז גָאט ןטשרע םעד דלַאּב טָאה קערוי

 ,סױרַא סַאג ןיא זיּב ָארויּב ןוֿפ ,עקיליװַײרֿפ ייר עגנַאל ַא .סַאג-ַאקצַארּב ףיוא

 ןשירעטילימ ַא רערעדנַא ןַא ,רעטילימ ןשיליוּפ ןוֿפ לטיה ַא טַאהעג טָאה רענייא

 -ַארגעג ןסקיּבנישַאמ ןּבָאה םורַא .רעדנעּבמערָא עסַײװ-טיור רָאנ ערעדנַא ,לטנַאמ

 ןּבָאה רעזַײה ,טרענודעג ןּבָאה ןטַאמרַאה ,טעשטשיווסעג ןּבָאה ןטַאנַארג ,טרעג

 ןּבָאה ייז .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ טעמּכ ךיז עייר יד טָאה ָאד ןוא ,טנערּבעג

 -ּפָארַא לטיה סָאד ,ןַאמ רעסַאלּב רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ןקערוי רַאֿפ ...,טַײצ

 טעּפַאקעג ןוא םינּפ ןַײז רעּביא ןסָאגעג ךיז סייווש טָאה ,ןרעטש ןרעביא ןגיוצעג

 םענייק ןּבָאה לטיה-עקווויעשטַאמ סָאד ןוא סעצנָאװ יד .סעצנָאװ עקיד ענַײז ןוֿפ

 -רַאֿפ .לוטיב טימ ןוא ריגַײנ טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה עמ .טרַאנעגּפָא טשינ

 ךיז קערוי טָאה ?ןטלַאהַאּב טשינ רעמ ךיז ףרַאד רע זַא טשינ רע טייטש

 דִי םעד וצ ןקוק סָאװ יד ףיוא לּבירַאֿפ ןייק טשינ טָאה קערוי .טרעדנווועג

 .ךעלרעכעל עקַאט זיא לעטשנָא ןַײז .קזוח טימ

 ןוא ַאקסמילַאװרעי קע ףיוא ןינּב-קנַאב ַא ןוֿפ ןסָאשעג ןּבָאה ןשטַײד יד

 רעד ןיא ןייטש ױזַא ןעמ טעװ גנַאל יו; ,לַאזקָאװ-טּפיױה ןוֿפ ךיוא ןוא ,טלעווַײנ

 ! ןֿפמעק ןקַאילָאּפ ױזַא יו ןזַײװ ייז ןלעוו רימ ןוא רעוועג זדנוא טיג ? ייר
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 "? טנַאה רעד ןיא סקיּב ַא ןטלַאה וצ יו ןעד טסייוו וד ? ךיז וטסּפוטש סָאװע

 ,דַיי םעד טעּפעשטרַאֿפ ץעמע טָאה

 םוצ ןייטש טֿפרַאדַאּב טָאה רע ןעוו רעלעֿפ ַא טכַאמעג ךיז רעכיז טָאה רע;

 ,ןֿפורעגנָא ךיז רעטייווצ ַא טָאה *,רעטילימ ןשילױּפ ןוֿפ וויזירּפ

 זיא רע, .טשימעגנַײרַא ךיז קערוי טָאה 7? טנוה רעזייב ַא יו וטסליּב סָאוװ;

 "?ןייג יצ ָאי ,קיליװַײרֿפ רעהַא ןעמוקעג

 ",ןָאנ יד ןשיװּפָא ריד לָאז יז ןעמַאמ רעד וצ ייג .קַאינעשטש גַײװשי

 טוט סָאוװ; :ָארויּב ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא ץעמע .למוט ַא ןרָאװעג זיא סע

 *? ָאד ךיז

 "ןשטַײד יד ןגעק ןייג ןליוו רימ ,רעוועג זדנוא טיג;

 ,סעלדָאּפש ,קעה טמענ ?ןֿפמעק טליװ ריא .טשינ רימ ןּבָאה רעוועג ןייק;

 סע טמענ .רעוועג קיטכיר ןּבָאה יז .ןשטַײד יד ףיוא ךיז טֿפרַאװ ןוא ,סנקעטש

 "? ןריציֿפָא ךַײא ןשיווצ ןַארַאֿפ ןענעז .ייז ןוֿפ

 דיי ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ןַאמ רעכיוה רעד טרעֿפטנעעג טָאה *,ךיא;

 .ייר רעד רעסיוא ָארויּב ןיא ןַײרַא זיא ןוא

 ןיא .טרעדנוװעג ךיז קערוי טָאה ,דִיי ַא זיא רע זַא ןריווושעג טלָאװ ךיא

 רע ,גנַאר-ןריציֿפָא ןַא וצ ןדִיי ַא טזָאלעגוצ ןטלעז ןעמ טָאה ײמרַא רעשילוּפ רעד

 זיא רע בוא וליֿפַא סעקינוָאצלַאמש ןוֿפ ןטילעגנָא גונעג יאדװַא ךיז טָאה

 ,דָיי ןייק טינ

 טקיניירעג ןּבָאה ייז .טסניד-טנָארֿפרעטניה טלייטעגוצ ןעמ טָאה ערעטלע יד

 טצונעגסיוא ֿבורל ןעמ טָאה ךעלגנִיי ,סרעֿפמעק יד טנידַאּב ןוא ,טכָאקעג ,רעוועג

 -עגוצ זיא קערוי .רעטייווצ רעד טימ עפורג ןייא ןדניּברַאֿפ וצ ?סרעֿפױל; יו

 טּפַאכעגנַײרַא ךיז טכענ יד ןיא טָאה סָאװ עּפורג-?רעּבַאש, ַא וצ ןרָאװעג טלייט

 טָאה עמ סָאװ רעד ,יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד .זַײּפש ןכוז רעזַײה ענעזָאלרַאֿפ ןיא

 ףליה-עטשרע ןַא ןוֿפ טּפיוה רעד ןעוועג זיא ,דִיי ַא זיא רע זַא ןעוועג דשוח םיא

 לכׂש טָאהעג טָאה סָאװ ןקערוי טּביולעג טָאה רע .עטקידנוװרַאֿפ רַאֿפ עיצַאטס

 טקישעג זיא רע שטָאכ ,ןשזַאדנַאּב ,עטַאװ ךעלקעּפ ,דָאי ךעלשעלֿפ ןעגנערּב וצ

 ,זַײּפש ןכוז וצ ןרָאװעג

 .ןקערוי וצ טגָאזעג לגנִיי ַא טָאה *,ןירַאכַאס יו סיז ריד וצ זיא קעדישז רעד;

 ַא ןיא רעדָא ,טעּברַא-ָארויּב יב ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ייז ...ריציֿפָא רעשידִיי ַא*

 ".רעֿפמעק ןייק טשינ זיא דִיי ַא .לָאטיּפש

 ןוא .ןטקידנּוװרַאֿפ ַא ןֿפלעה רעַײֿפ ןיא ןכָארקעג ןטכענ טשרע זיא רע;

 "? ךיי ַא זיא רע וטסייוו ןענַאװנוֿפ

 " קעדישז ַא ךיוא וטסיּב רשֿפא;
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 קַאילָאּפ ןייא ןשיווצ האנׂש ןטײרּפשרַאֿפ טסליוו ןוא ּבַאװש ַא וטסיב רשֿפא;

 *?ןרעדנַא םעד ןוא

 םעד ,יקסווָאכירדנעי חלג ַא ןזיװַאּב ךיז ּבַאטש ןיא טָאה ןגרָאמירֿפ ןייא

 .טעּברַא ןַײז ןָאט קִיור טנָאקעג ןיוש טציא טָאה רָאטקָאד רעד .רעטעֿפ ַא סרָאטקָאד

 לייט ןטַײרֿפַאב םעד ןיא סענילק טימ ןטינשעגנַײרַא ךיז ןּבָאה ןשטַײד יד

 ןעלזדניא יװ ןּבילּבעג ןענעז סרעלדנעטשֿפױא יד ןוֿפ טשרעהַאּב ןסַאג ,עשרַאװ

 עטַײרֿפַאּב ענעדײשרַאֿפ ןשיווצ דניּברַאֿפ רעד .ןּברוח ןוֿפ םי ַא טימ טלגנירעגמורַא

 טשינ רעמ טָאה יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד .ןסירעגרעּביא ןרָאװעג זיא ןטנגעג

 ןכַאמ ןיילַא טזומעג טָאה רע .ןלָאטיּפש ןיא עטקידנּוװרַאֿפ-רעוװש ןקיש טנָאקעג

 ןטנעמורטסניא עקיטיינ יד טַאהעג טשינ טָאה רע שטָאכ סעיצַארעּפָא ערעווש

 רעד טָאה *רעּבַאש; ףיוא קעװַא זיא קערוי ןעוו לָאמ סעדעי .ןטנעמַאקידעמ ןוא

 זַײּפש יװ רעקיטכיוו טציא זיא ןטנעמַאקידעמ, :םיא ַײּב ןטעבעג ךיז רָאטקָאד

 ּבַאטש םעד ןוֿפ *.ענידָאי עלעשעלֿפ ןיילק ַא רַאֿפ עקניש עצנַאג ַא ריד ביג ךיא

 ײלַא-ַאקסמילַאזָארעי רעד ףיוא קייטּפַא ןַא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ַאקצַארּב ףיוא

 טָאה סָאװ ןדעי טנגעגַאּב טָאה ןליוק ןוֿפ לגָאה ַא רעּבָא ,דנַאל סמענייק ןיא

 זיא קײטּפַא רעד ןוֿפ טַײװ טשינ .גנוטכיר רעד ןיא טירט ַא ןלעטש טריּבורּפ

 .עיציזָאּפ עשטַײד עטקיטסעֿפַאּב ַא ןעוועג

 -תולג עשילױּפ יד ,ַאהַא .טנָארֿפ רעװעשרַאװ םעד ףיוא עוויסנעֿפָא ןַא

 זיא רעּבָא ,טולּב ןיא ּפָא טייג עשרַאװ .טכערעג ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןיא גנוריגער

 זיא דנַאטשֿפױא רעװעשרַאװ רעד .ײמרַא רעשיליוּפ לַאנָאיצַאנ ַא ןוֿפ טשרעהַאּב

 ןגעק ַײס ,ןרעלטיה ןגעק ַײס גיז ַא .ןטסולרַאֿפ עלַא ףיוא טקוקעג טשינ גיז ַא

 ! ןענילַאטס

 עצנַאג רעַײֿפ טרעצרַאֿפ ָאד ןוא ,ןרָאװעג ןסיוטשעגקירוצ זיא עוויסנעֿפָא יד

 ןָאדנָאל ןוֿפ סעַײנָאידַאר ַא .טולּב ןיא ּפָא ןעייג סרעֿפמעק עריא ,טָאטש רעקיטש

 -רעד ןילַאטס רעּבָא ,ףליה ןקיש טלָאװעג ןּבָאה רעדנעלגנע יד זַא רעביא טיג

 סעיציזָאּפ עשיסור יד רעטניה ןדנַאל ןלָאז ןענַאלּפָארע עשילגנע טשינ טּביױל

 -טולּב ,רעוועג לסיּבַא ּפָארַא ָאי ןֿפרַאװ ןסור יד טגָאז עמ .ףָאטשנערּב ןעמענ וצ

 טציז .אנוׂש םוצ ןַײרַא טלַאֿפ ֿבור סָאד רעּבָא ,ןטנעמַאקידעמ ןוא ,עמזַאלּפ

 לישטריושט ּבױא ?טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןָאדנָאל ןיא קישטַײלַאקימ רעימערּפ

 סרעריֿפ עשיליוּפ יד ןּבָאה ...ןענילַאטס וצ םוטַאמיטלוא ןַא ןָאטעג קיש ַא טלָאװ

 ןּבָאה ייז רעדייא עקירעמַא ןוא דנַאלגנע טימ ןטָארַאּב טשינ ךיז ןָאדנָאל ןיא

 ןּבעגעג ןּבָאה עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ּביוא ? דנַאטשֿפױא םעד ןכַאמ וצ ןליױֿפַאּב

 ןילַאטס זיּב ?טנעה עטגײלרַאֿפ טימ טציא ייז ןעייטש סָאװרַאֿפ ,עיצקנַאס רעייז

 ןעַײרֿפַאּב וצ ןעמעוו ןַײז טשינ ןיוש טעװ ןָאט וצ ריר ַא ךיז ןסילשַאּב טעוו

 ?םעד ףיוא עקַאט רע טרַאװ רשֿפא ןוא
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 -רַאֿפ ,ןליוק ןוֿפ ןסירעצ ןעוועג ןענעז ןסַאג יד ןיא רענעֿפ עטַײװ-טיױר יד

 ץלַא -- -- -- טױר רעד ,יורג ןעוועג ןיוש זיא סַײװ רעד .ךיור טימ טסיר

 עלַאנָאיצַאנ יד טימ רעדנעּבמערָא יד יו רעמ .טולּב ןוֿפ טיור ןעוועג טציא זיא

 ןַײז טעוו סָאװ .טיור טקעלֿפעגכרודַא ןשזַאדנַאּב יד ןעזעגנָא ךיז ןּבָאה ןרילָאק

 טרעוװ ןלױּפ יו קיטליגכַײלג ןקוקוצ לָאמַארעדיװ טלעװ יד טעװ ?ףוס רעד

 ?טעליוקעגסיוא ןוא טרעדילגעצ

 -ַאּב זירַאּפ ,טימעג סָאד טרעטײהעגֿפױא ןּבָאה טנָארֿפ-ֿברעמ ןוֿפ תורוׂשב

 ענעכָארּבעצ יד ךרוד ןסירעגכרודַא ךיז טָאה רעטילימ עשיטירב סָאד !טַײרֿפ

 ןעקנַאט רענַאקירעמַא .דנַאלָאה טכיירגרעד געט ריֿפ ןיא ןוא סעיניל עשטַײד

 -סָאמ יד .ןענילַאטס ףיוא טֿפַײֿפ עמ .ןכַאַא ןּבענ ןַײהר םעד טכיירגרעד ןּבָאה

 טעװ ,לסַײװ רעד ןּבענ דרע רעד ןיא לוויטש יד ןּבָארגעגנַײא ןּבָאה סעילַאק

 טרעדנוה ףניֿפ ןרױלרַאֿפ ןּבָאה ןשטַײד יד .ןַײהר ןּבענ ןקידנע ךיז המחלמ יד

 ךיז ןזומ ייז .ןבעגרעטנוא ךיז ןלעװ ייז .רעוועג ץנַאג רעייז ןוא ןטָאדלָאס טנזיוט

 -סע ענעטלָאשרַאֿפ יד ןּבָאה רשֿפא .העש עדַאיל ַא ,גָאט עדַאיל ַא ןבעגרעטנוא

 ? בַאטשילַארענעג רעייז טימ דניּברַאֿפ ןייק טשינ רעמ ןיוש עשרַאװ ןיא טַײל-סע

 רעצרַאװש ַא טימ ייז ןעייטש ָאד ןוא ,סיֿפ ןוא טנעה ייז ןכערּב ,ֿברעמ ןיא ,ןטרָאד

 ,טנעָאנ זיא ןידה-םוי רעייז זַא ןסעגרַאֿפ ןוא ,ןּברוח ןעייז ןוא הרוֿבג

 ,רַאדנעלַאק ןשידַיי ןטיול ,שדוח-טימ ךָאנ גנַאל טשינ ןַײז טזומעג טָאה סע

 -ַאקסמילַאזורעי יד ןטכַײלַאּב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה הנֿבל עקידלטרעֿפיַײרד ַא

 טציא טָאה קערוי .ןשטַײד יד טימ טרירעּפָאָאק טלָאװ הנֿבל יד ךיוא יוװ ,ײלַא

 ,סנטַײװ ןוֿפ ןעז טֿפָא ױזַא טגעלֿפ רע סָאװ םיגורה עשטַײד ייווצ יד ןעזעג רָאלק

 יז וצ ןכַײלשוצוצ ךיז טמולחעג טֿפָא ױזַא טָאה רע .טקנוּפ-ריװרעסּבָא ןַײז ןוֿפ

 טסּוװעג ייז ןּבָאה עיציזָאּפ רעשטַײד רעד ףיוא רעּבָא ,רעוועג רעייז ןעמענוצ ןוא

 םוצ ןעמוקוצוצ וװרּפ םוש ןייק .רעלדנעטשֿפױא יד טקָאל רעוועג סָאד זַא

 ,קייטּפַא יד זיא ליצ ןַײז ,רעוועג סָאד הרּפּכ ַא .ןבעגעגנַײא טשינ ךיז טָאה רעוועג

 ?ןרָאװעג דנילּב ייז ןענעז רעדָא ,סנטסָאּפ-ךַאו ערעייז ףיוא ןשטַײד יד ןֿפָאלש

 רעד ןּבענ ןיוש רע זיא טָא ,סַאג טַײז ערעדנַא יד טכיירגרעד ןיוש טָאה רע

 םענרעזַײא ןַא טימ ריט ערעווש ַא .טסייוו רעוװ ? לזמ .טשינרָאג -- ןוא קיײטּפַא

 ןוֿפ ןרָאװעג טעקסַארטעצ ןענעז ןּביוש ליֿפ ױזַא !סערעילָאכ ידלַא וצ .טנערּפ

 רעּבָא ,רעכעל טימ לוֿפ ןענעז ןרעיומ ליֿפ ױזַא ,סרעטילּפש ןטַאנַארג ןוא ןליוק

 ,טנַאה ַא ןקעטשוצנַײרַא וליֿפַא ךָאל ןייק ָאטשינ .ץנַאג ץלַא זיא קייטּפַא רעד ןיא

 ? ריט-רעטניה רעד ךרוד רשֿפא

 ןליוק ןייק םיא ןענָאק קינייװניא ,אלימ .ןָאטעג עּפירקס ַא טָאה רעיוט סָאד

 ,ןקַאילַאּפ יד יו טקנוּפ רעהַא ןעמוקוצ טשינ ןענָאק ןשטַײד יד ןוא ,ןכיירג טשינ

 ףיוא, :סע ןעמ טגָאז יװ ? קירוצ ןייג ןֿפרַאד טעו רע ןעוו ןַײז טעו סע סָאװ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןַא רעדיוו ןיוש .ןטנעמַאקידעמ יד ןּבָאה רָאנ רע לָאז *,ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ

 ןַארַאֿפ זיא רשֿפא .קיײטּפַא רעד ןוֿפ ריט-רעטניה יד ןַײז זומ סָאד ,ריט ענרעזַײא

 ןַײרַא ףיוה ןיא רעטצנעֿפ ַא ךיוא ןַײז זומ סע ? רעטצנעֿפ ַא

 ןענוֿפעג לענש טָאה קערוי .ןעמוקעג ץונוצ הנֿבל עקיטכיל יד זיא רעטציא

 ענרעזַײא ןוא ןּביוש עצנַאג טימ לָאמַארעדיװ רעּבָא ,קייטּפַא רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ ַא

 .סעטַארג

 ןָאטעג סע רע טָאה ךיז רַאֿפ טעװערּבַאשעג טָאה רע ןעוו ! תוחור ידלַא וצ

 -נַײרַא ךיז םירישכמ ןייק ןעמונעגטימ טשינ רע טָאה סָאװרַאֿפ .לכׂש רעמ טימ

 טלָאװ עּבַאטש ענרעזַײא ןַא טַאהעג טלָאװ רע ּביוא ? קיײטּפַא רעד ןיא ןכערּבוצ

 טצַארק ןוא ָאד רע טייטש רַאנ ַא יװ .סעטַארג יד ןסַײרּפָא טנָאקעג רשֿפא רע

 רע .םַאר-רעטצנעֿפ רעד םורַא לגיצ יד ןשיווצ םייל סָאד לרעסעמ-ןשַאט ַא טימ

 ,לָאטש טימ טדימשעגוצ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו לגיצ יד ןוא תוחוּכ עלַא טימ טסַײר

 סע וליֿפַא סעטַארג יד ךרוד ךיז ןשטעװקכרודַא ןוא ביוש יד ןקַאהסיוא זומ רע

 רעטכער ןַײז םורַא לטיה סָאד טלקיװעגמורַא טָאה רע .זָאנ יד ןסַײרּפָא םיא לָאז

 ןַײז ןיוש ןזומ טנַאה רעד ןיא רענייּב יד .ץעז ַא ןוא ץעז ַא ןוא ץעז ַא .טנַאה

 ןוא ץעז ַא .ךוש ַא טימ ןריּבורּפ טעװ רע .ץנַאג זיא ּביוש יד רעּבָא ,ןכָארּבעצ

 רָאנ םיא ךיז טָאה סע רעדָא ,ןטכױלעגֿפױא עטעקַאר עשטַײד ַא טָאה .ץעז ַא

 -ָארּבעצ םעד ןיא ןַײרַא זיא טנַאה ןַײז ןעוו ןָאטעג ץילּב ַא טָאה סע זַא טכַאדעג

 .זָאלג םענעכ

 רעכעלכַאלֿפרעּבױא ןַא רָאנ זיא'ס .ןעשטשעיּפ טשינ ךיז טעװ רע ,ןיינ

 -סױרַא זומ רע .ןקיטולּב וצ ןרעהֿפױא ןוא ןענעקירטוצ דלַאּב טעװ סע ,טינש

 -נַײרַא ןענָאק טשינ טעװ רע ּביוא וליֿפַא .זָאלג רעקיטש ענעטלָאּפשעצ יד ןסַײר

 .ןכיירג טעוװ טנַאה ןַײז סָאװ ןעמענ רע טעװ ןכירק

 ןעוו זָאלג קיטש ַא ןוֿפ ףרַאש רעד ןיא טנַאה ןַײז ןסירעצ רעדיוו טָאה קערוי

 ןֿפָאלעגנַײרַא זיא טעוליס רעלעקנוט ַא .סיוא יירד ַא ןּבעגעג םעצולּפ ךיז טָאה רע

 ַאזַא ףיוא ןייג טרָאטעג טשינ טָאה רע .ףיוה קע ןרעדנַא ןיא גנַאגנַײרַא ןַא ןיא

 .ןײלַא רענייא עיצידעּפסקע

 ,טנֿפָאװַאּב טשינ זיא ןוא שטַײד ןייק טשינ רע זיא ןֿפָאלטנַא זיא רענעי ּביוא

 דנַאטשֿפױא ןוֿפ ךורּבסיוא םַײּפ ןקעטש ןּבילבעג ָאד זיא ץעמע ?זיא סע רעוו

 ?רעקיײטּפַא רעד עקַאט סע זיא רשֿפא .ןטָאש םענעגייא ןַײז רַאֿפ ארומ טָאה ןוא

 טָאה רעקיײטּפַא רעד זיא סע ּביוא .ןגעמרַאֿפ ןַײז ןטיה ןּבילּבעג יאדווַא זיא רע

 !ןעלסילש יד ךָאד רע

 טכַאמ רע .שינעטכודסיוא ןַא רָאנ זיא ךַאז עצנַאג יד .תומולח עשירַאנ ,טע

 .סנטָאש ןוא ןצילּב סיוא םיא ךיז ןטכַאד ,קערש ןוֿפ ןזיוה יד ןיא

 טַײז רענעי ןוֿפ םיא וצ טקוקעגרעּבירַא ךָאנ טָאה הנֿבל רעד ןוֿפ לקיטש ַא

 טעוװו ןטײקשירַאנ ַארַאֿפ ךָאנ סָאװ :ריגַײנ ןטלַאק טימ טקוקעגרעּבירַא .רעיומ
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 ןגיוא עלעקנוט

 סע ,רעסַאלּב זיא למיה רעד ךיוא ,רעסַאלּב זיא הנֿבל יד .ןָאטּפָא ָאד גנוי רעד

 ןַײרַא זומ רע ? רענייּב עצנַאג טימ ןענַאד ןוֿפ סױרַא רע טעװ .ןגָאט ןיוש טמענ

 ,ןרעוו טכַאנ רעדיוו טעװ סע זיּב ןטרַאװרעּביא ןוא תוריד יד ןוֿפ רענייא ןיא

 טצַארקעג טָאה רע ."קַאינַאװצ; ןֿפורעג ייז ןּבָאה זיא רע יו המהּב ַאזַא ןוא

 ּבוטש ַא ןיא ןײגנַײרַא טריּבורּפ טשינ וליֿפַא ןוא לרעסעמ-ןשַאט ַא טימ לגיצ יד

 יאדװַא ןיוש טניימ רעטקָאד רעד .סעטַארג יד ןכערּבוצֿפױא ןזַײא לקיטש ַא ןכוז

 ַא ןעגנערב טכַאנַײּב ןגרָאמ טעװ רע רעּבָא ,טקַאּפעג םיא ןּבָאה ןשטַײד יד זַא

 ,ןטנעמַאקידעמ קַאז

 זיא רע רעּבָא ,ןַײרַא ליומ ןיא ןעמענ וצ סעּפע ןכוז טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע

 רע ףָאלש לסיּבַא ןּבָאה זומ רע .םישזד ַא ןּפַאכ םדוק .,קירעֿפעלש ןוא דימ-טיוט

 ,םיתוטש ליֿפ ױזַא ןָאטּפָא טשינ ןוא רָאלק ןטכַארט ןענָאק לָאז

 טציא .סעטַארג יד ןכערּבוצֿפױא סָאװ טימ ןעניֿפעג רע זומ טשרעוצ ,ןיינ

 לקנוט טעװ סע זיּב ןֿפָאלשּפָא ןוא ןגײלקעװַא ךיז טעוװ רע ּביוא .ןכוז רע ןָאק

 ? רעטצניֿפ רעד ןיא ןעניֿפעג ןעמ ןָאק סָאװ ...ןרעוו

 יד ןיא ךיש יד ךָאד טלַאה רע ?טירט ענעגייא ענַײז ןוֿפ ָאכע ןַא סע זיא

 ,ןָאטעג ץכערק ַא רעדיוו ןּבָאה ןטנוא ּפערט יד ,ןייטש ןּבילּבעג זיא קערוי .טנעה

 ,שטּפעש ַא טימ טגערֿפעג קערוי טָאה 77 ןטרָאד זיא רעוו ,םַאט ָאטק;

 ,טצכערקעג טשינ רעמ ןּבָאה ּפערט יד .,רעֿפטנע ןייק

 טלָאװ ,טגָאיעג טלָאװ שטַײד ַא .רענעגייא ןַא ןַײז זומ'ס ? ןיהּוװ ? ןֿפױל

 ? טכַאדעג רָאנ רעדיוו םיא ךיז טָאה ,ןסָאשעג

 .ךרָאש ןייק ןטנוא ןוֿפ ,םעטָא םענעטלַאהעגנַײא טימ ןענַאטשעג זיא קערוי

 ןרילרַאֿפ רעטשרע רעד טעװ סע רעוװ טסעמרַאֿפ ַא ןיא יו טייקליטש עגנַאל ַא

 "!? תוחור ידלַא וצ ,סע זיא רעווק :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה קערוי .דלודעג סָאד

 .ןושל שירעליווו ןעגנַאלרעד ןעמ ףרַאד קינװָארּבַאש ַא זיא סע ּביוא

 ןעמונעג טָאה קערוי .ןטנוא ןוֿפ שטּפעש ַא ןעמוקעג זיא *,רעליטש ,ָאכישט,

 קערוי ,טירט עקידנֿפױלטנַא עקילַײא טרעהעג ךיז ןּבָאה ןטנוא ןוֿפ ,ּפָארַא ןֿפױל

 רע טֿפױל סָאװ .ףיול ןַײז ןטלַאהרַאֿפ וצ רעדנעלעג-ּפערט םעד טּפַאכעגנָא טָאה

 רענעי :רָאלק ךָאד ןיאס .טױט םוצ שטנעמ ַא טקערשרעד ןוא טגָאי ןוא

 .ארומ טָאה

 טָאה קערוי .ןטנוא טירט רעליטש ַא רעדיוו ןוא טייקליטש עגנַאל ַא רעדיוו

 ,ןַאּפ ָאטק; : ןטנוא ןוֿפ שטּפעש ַא ןוא ,טירט ַא ךָאנ .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז

 "?ןַאּפ רעד זיא רעוו

 ",רענעגייא ןַא ,יוווס,

 ? רעגנוי ַא;

 *,ָארי

 *? ןסיורד ןוֿפ ןעמוקעג ;
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 *? ךיא ןוא .ָאי;

 ",ןקעטש ןּבילּבעג ָאד;

 *? ןעמוקּפָארַא ךיא לָאז;

 טָאה רע .ןייגּפָארַא ןעמונעג ןוא עלַײװ ַא טרַאװעג טָאה קערוי .רעֿפטנע ןייק

 ,טירט עקידנֿפױלטנַא ןייק טרעהעג טשינ

 ,טכיירגרעד םיא טָאה קערוי רעדייא ךָאנ לענש ןדער ןעמונעג טָאה רענעי

 ןָאק רע ,טציא .ןכָארּבעגסױא טָאה דנַאטשֿפױא רעד ןעוו ןקעטש ןּבילּבעג;

 ?ןעמ טרעה סָאװ ?ןַײרַא ןַאּפ רעד זיא ױזַא יו ?רעַײֿפצַײרק םעד ןיא סױרַא

 *? ןעמ טרעה סָאװ ,ּפָא טשינ ןטערט ייז ןוא ,עירעליטרַא-טנָארֿפ יד ןיוש טרעה עמ

 טסעד ןוֿפ טָאה קערוי ,ּפערט יד ףיוא קיטכיל גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סע

 .הרוצ עשידִיי ךעלקירדסיוא ןַא טנעקרעד ןגעוו

 ןַארַאֿפ זיא'ס .ןסיוו ךָאד רע זומ ןסיורד ןוֿפ טמוק ןַאּפ רעד ? ןעמ טרעה סָאװ,

 "? ןליוקוצסיוא ןעמעלַא זדנוא ןזַײװַאּב ךָאנ ןלעוו ייז רעדָא ,גנונעֿפָאה

 ןָאטעג גערֿפ ַא קערוי טָאה *? ךמע;

 -ּפערט םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ןַאמ רעד

 *? טגערֿפעג ןַאּפ רעד טָאה סָאװ -- -- ךיא .,ןיינ; .רעדנעלעג

 ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ןַאמ רעד .שידִיי ןיא טגָאזעג קערוי טָאה *,ךמע ןיּב ךיא'

 רענעסקַאוװרעד ַא יו ךיז וצ טעילוטעג םיא טָאה קערוי .ןייוועג ַא טימ ןקערוי ףיוא

 .דניק ַא ךיז וצ טעילוט

 ,טגערֿפעג ןַאמ רעד טָאה *? זיוה םעד ןיא ךיוא זיא הנילמ ןַײד;

 *,טנָארֿפ ןוֿפ ןעמוקעג ןיּב ךיא ,ןיינ;

 *? טנעָאנ ױזַא ןיוש זיא טנָארֿפ רעד;

 "ןטנעמַאקידעמ ןֿפרַאד רימ .סרעלדנעטשֿפיױא יד ןוֿפ,

 יד ןוא ,עירטקעלע ןייק .טשינ טעּברַא ָאידַאר ןַײמ ?ןעמ טרעה סָאװ;

 ?תונוחצנ רעדיװ ןּבָאה ןשטַײד יד ?ןעמ טרעה סָאװ .טוּפַאק זיא עירעטַאּב

 *3 טנָארֿפ ןשיסור םעד ןטלַאהרַאֿפ

 "גָאט עדַאיל ַא ןָאט ריר ַא ךיז טעוו סע;

 ןייגסיוא ןָאק המחנ יד ןּבעלרעד טע'מ זיּב ?גנַאל ױזַא סע טרעיוד סָאװ;

 *,המשנ יד

 ןּפַאב יז ,טשערַאקוּב ,ּפרעװטנַא ,זירַאּפ .ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעװ סעי

 ךיז ןוא טנעה יד ןּבײהֿפױא ייז ןענָאק ָאד ןדער רימ יװ ױזַא .םוטעמוא תולּפמ

 *.ןּבעגרעטנוא

 רָאנ ,ןריּפַאּפ עשירַא עטוג ּבָאה'כ .יקסנילעיּב ךַאטס ,ךַאטס ךימ טֿפור עמ;

 ךרַאמ םעד ןגיוזעגסיוא רימ ןּבָאה סעקינװָאצלַאמש .קעװַא ךימ טעגרה םינּפ ןַײמ

 טשינ ּבָאה'כ זַא ?ָאד ןּבַײלּב ןַײמ ןגעוו טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ .רענייּב יד ןוֿפ

 :זיא תמא רעד ?ןכָארּבעגסױא טָאה דנַאטשֿפױא רעד ןעוו ןײגוצסױרַא ןזיוװַאּב
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 -- -- ןסיורד ,שינעטלעהַאּב טוג ַא ךיא ּבָאה ָאד .ןײגוצסױרַא טַאהעג ארומ ּבָאה'כ

 דנַײרֿפ עטסעּב יד זַא .ןדחּפ ַא ךיא ןיּב רשֿפא .ןדחּפ ַא ןיּב'כ זַא יאדוװַא טסניימ

 ַא טרעװ 'דישז' ןגָאז ןיוש ןָאק סָאװ דניק סעדעי זַא ,ןטסישזַאטנַאש ןרעוו

 קירוצ ןלָאז ייז ּביוא ? ןליּפשרַאֿפ ןשטַײד יד זַא רעכיז טסיּב וד -- -- רוסמ

 -נָאקעד ךיז ןּבָאה ןדִיי יד טסגָאז וד .תורּפּכ עטשרע יד ןַײז רימ ןלעװ ןעמוק

 *? טריריּפסנָאקעד ךיז טסָאה וד -- -- זַא ארומ ּבָאה'כ ?טריריּפס

 טלָאװ טגערֿפעג ךימ טלָאװ עמ ּביוא .טגערֿפעג טשינ ךימ טָאה עמ,

 =-- -- -- ךיא

 -סיוא ןגעוורעד טשינ ךיז טסלָאז וד .טעז עמ ,ןגערֿפ טשינ ןעמ ףרַאד ךימ,

 רימָאל ?ַאה ,תוקֿפס ןייק רעּביא טשינ טזָאל םינּפ ןַײמ .טסיּב וד רעװ ןגָאזוצ

 *? םינּפ ַאזַא טימ סױרַא ךיא ןָאק .הצע ןַא ךיד גערֿפ ךיא ןגָאז

 ַא רעטעֿפ ַא טימ קַאילָאּפ רעתמא ןַא ,ּבַאטש רעזדנוא ןיא רָאטקָאד רעד,

 ?,טנַײֿפ ץלַא ךָאנ זדנוא ןּבָאה ייז .ןעזסיוא ןַײז רעּביא תורצ טַאהעג טָאה חלג

 5? ןיוש וטסעז;

 יד טעװ ןענערּב טעװ זיוה סָאד זַא .רעזַײה יד רעטנוא ןדניצ ןשטַיײד יד;

 ןייק טשינ זיא יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד .ןצישַאּב טשינ ןַאּפ םעד שינעטלעהַאּב

 *,ןקַאילָאּפ עטוג ךיוא ןַארַאֿפ ןענעז סע .טימעסיטנַא

 ּבָאה'כ .רָאטקָאד ַא ןעוועג ןיוש ךיוא ךיא טלָאװ המחלמ יד טשינ ןעוו;

 ",טקידנעעג טשינ רעּבָא ,ןיצידעמ טרידוטש

 ,עטקידנוװרַאֿפ ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ ,רָאטקָאד םעד ןֿפלעהסיױרַא ןעק ןַאּפ רעדי

 ".שטַײד רעד זיא אנוש רעד .ןסַײּב ייז יו רעמ ןליּב ןטימעסיטנַא יד

 יד סָאװ סעקישטַאה ענרעזַײא עכעלטע ןענוֿפעג ןּבָאה ךַאטס ןוא קערוי

 ןּבָאה סעקישטַאה יד טימ .ןוויוא ןיא רעַײֿפ סָאד ןרַאשוצֿפױא ןצונ סעטסָאּבעלַאּב

 ןַא ןעמונעגּפָארַא ריס ַא ןוֿפ ןּבָאה ןוא סָאלש-גנעה ַא ןכַאמ וצ זיול ןזיוװַאּב יז

 ,רעטצנעֿפ-קייטּפַא ןוֿפ סעטַארג יד ןכערּבוצֿפױא טנערּפ םענרעזַײא

 טָאה ןוַײא סָאד ,טכַארקעג ןּבָאה סעטַארג רעטצנעֿפ יד םורַא לגיצ יד

 זיא סע .ןעועג טכערעג זיא קערוי .טעגזַארּבעג טָאה זָאלג סָאד ,טצכערקעג

 ןוֿפ ןסָאש יד ןלַאנק סע ןוא סעּבמָאּב ןכַארק סע ןעוו גָאטַײּב ןָאט וצ סע רעסעּב

 ןּבָאה ייז זַא ןמיס ַא זיא רעהַא ןסָאשעג טשינ ןּבָאה ןשטַײד יד ּביוא .ןטַײז עדייּב

 קעזקור עסיורג ייווצ טכַארבעג טָאה ךַאטס .ךיז טוט ַאד סָאװ טרעהעג טשינ

 סָאװ ןוֿפ ןעוועג זיא סע ,קיײטּפַא עסיורג ַא .ןעמענ וצ סָאװ ןקערוי ןזיוועג ןוא

 ,ןּבַײלקוצסיױא

 -רעּבירַא ןעמונעג ןּבָאה ייז ןעוו .טכַאנ עקיטכיל ַא ןעוועג רעדיוו זיא סע

 יד ןוֿפ דלעֿפסיש ןטקעריד ןיא ןעמוקעג ייז ןענעז סַאג טַײז רענעי ףיוא ןכירק
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 טרעדנווועג ךיז טָאה קערוי .רעכַײּב יד ףיוא טעזיױּפעג ךעלעמַאפ ןּבָאה ייז .ןשטַײד

 רע ןוא טכַאנ רעקיטכיל ַאזַא ןיא ןזָאלוצסױרַא ךיז תעגושמ רענעגייא ןַײז רעּביא

 ןסָאש ,ןסירעגֿפױא טָאה עטעקַאר-טכיל ַא .דִיי ַא ךָאנ טּפעלשעגטימ ךָאנ טָאה

 טַײװ וצ קעװַא ןיוש ןענעז ייז .טכַאנ רעד ןוֿפ טייקליטש יד ןסירעגֿפױא ןּבָאה

 -עגנָא םיא טָאה קערוי .רעלענש ןעזיוּפ ןעמונעג טָאה ךַאטס .ןעיצוצקירוצ ךיז

 ןוא ,עטעקַאר-טכיל ַא ךָאנ .געווַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג ןענעז ייז ,סוֿפ ַא ַײּב טּפַאכ

 ןרָאװעג זיא הנֿבל יד ךיוא זַא טכַאדעג ךיז טָאה ןקערוי .ןרָאװעג ליטש זיא סע

 ףיוא קעזקור עלוֿפ יד ןּבָאה רשֿפא .עטעקַאר רעד ןוֿפ ןייגסיוא ןכָאנ רעלעקנוט

 טנעקרעד טשינ ןּבָאה ןשטַײד יד זַא סעיניל ערעייז טרעדנעעג ױזַא סנקור יד

 .ןרוטנָאק עכעלשטנעמ ןייק ייז ןיא

 ,רעזַײה יד ןּבענ טרַאה טעזױּפעג יז ןּבָאה סַאג טַײז רערעדנַא רעד ףיוא

 יד .טנַאװ רעד ןוֿפ ןדיישרעטנוא ןענָאק טשינ ייז לָאז עמ ,טנעוו יד ַײּב טרַאה

 ךיז טָאה זָאלג סָאד .סרעטילּפשדזָאלג טימ טייזַאּב ןעוועג ןענעז ןרַאוטָארט

 ןעמוקעג ךעלעמַאּפ ןענעז ייז רעּבָא ,ןעינק יד ןיא ,טנעה יד ןיא ןטינשעגנַײרַא

 -טכיל ַא ןסירעגֿפױא רעדיוו טָאה םעצולּפ ,סעיציזָאּפ ענעגייא יד וצ רעטנענ

 ןלָאז ענעגייא ןַײז סע ןָאק ?ךעלגעמ סע זיא .ןליוק ןוֿפ לגָאה ַא ןוא עטעקַאר

 םעד ןֿפורעגסױא טָאה קערוי .ןעמוקקירוצ ףרַאד רע זַא ךָאד ןסייוו ייז ? ןסיש

 םעד רָאנ ןעק רע .קילגמוא ןַא ,יוא .ןסיש טרעהעגֿפױא טשינ טָאה עמ .,לָארַאּפ

 -קירוצ טשינ טעװ רע זַא ןלַאֿפעגנַײא טשינ זיא ןײלַא םיא .לָארַאּפ ןקיטכענ

 .טכַאנ עטשרע יד ןעמוק

 טָאה סע ןעוו עיציזָאּפ רעשיליױוּפ רעד ןוֿפ טנעָאנ ןעוועג ןיוש ןענעז ייז

 ,ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןעלגָאה ןעמונעג ןּבָאה ןליוק .עטעקַאר ַא ןטכױלעגֿפױא רעדיוו

 ,געוװַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג רעדיוװ ןענעז ייז .ענעגייא יד ןוֿפ ַײס ,ןשטַײד ןוֿפ ייס

 טָאה ךַאטס .ןָאטעג יירשעג ַא טָאה קערוי ,טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ַײרעסיש יד

 .רעיוט ןטסטנעָאנ ןיא טּפעלשעגנַײרַא םיא

 .טגערֿפעג ךַאטס טָאה * ווו;

 ",ןקור ןיא;

 ןגיוצעגסיוא גילק .ןקור סקערוי ןוֿפ קַאזקור םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה ךַאטס

 "?ייוװ ריד טוט ּוװ ,טשינ ךיז ריר ןוא

 *,ןקור רעד;

 *,סַאנ זיא ןקור רעצנַאג רעד ? ןקור ןיא ווו;

 *,טולּב;

 טוט ּוװ -- -- -- חיר רעד ןוא רעסַאװ יו זיא סָאד .קיּפעלק זיא טולּב,

 *,ייװ ןטסנַײממַא טוט סע ּוװ רימ גָאז ,עציילּפ ןַײד ּפַאטַאּב ךיא ?ייוו ריד

 ?,םוטעמוא;

 ןָאטעג ףיוא ץעז ַא שזַא ךיז טָאה קערוי .טכַאלעצ םעצולּפ ךיז טָאה ךַאטס
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 ןוֿפ רע זיא .טכַאל רענעי ןוא רעטקידנוװרַאֿפ ַא טגיל רע .שַאררעּביא ןוֿפ

 ? ּפָארַא ןעניז

 "? טצעזעגֿפױא ךיז טסָאה ןעוו ןָאטעג ייוו רעמ ריד טָאה'ס;

 "יו טוט עציילּפ עצנַאג יד .טשינ סייווכ ?טצעזעגֿפױא ךיז ּבָאה'כ ןעוו;

 זַא רימ ךיז טכַאד סע .רעכיז ףיוא ןסיוו ךיא לעוװ ןרעוו קיטכיל טעוו'ס ןעוו,

 "רעפוס שַאלֿפ ַא ןיא ןֿפָארטעג טָאה ליוק יד .טעװעטַארעג ךיד טָאה קַאזקור רעד

 ",ךיסקַא

 יייוו טוט סע;

 -ָאטיוא ,ןרָאװעג סַאנ זיא עציילּפ יד ,ןֿפָארטעג ךיד טָאה סע טליֿפעג טסָאה;

 *,...עיטסעגוס

 /? סָאד טניימ סָאװע;

 "יו טוט סע זַא ריד ךיז טכַאד סע;

 ",ץיה ןוֿפ טשינ דער ךיא .ייוו טוט סע;

 ",ןעז רימ ןלעװ ןרעו קיטכיל טעװ סע .טשינ ךיז ץיה,

 ?,ליוק ןייא יװ רעמ ןֿפערט זדנוא טעװ גָאטַײּב ?ןרעוו קיטכיל טעװ סע;

 -סיוא ןוא ןטכַארטַאּב טוג ךיז זומ עמ .טכַאנ ַא ךָאנ ןעמוק טעװ גָאט ןכָאנ;

 ",ןעמוקנָא טשינ קידעּבעל רימ ןלעוו טשינַא ,ןַאלּפ ַא ןטעּברַא

 יױזַא יו רעּבָא .ץנַאג ןעוועג זיא עציילּפ סקערוי .ןעוועג טכערעג זיא ךַאטס

 טימ ןעמוקעגסױרַא זיא ךַאטס ?עיציזָאּפ רעשילױּפ רעד וצ ץנַאג ןָא ןעמ טמוק

 ןוא ךעלכיצ-רעביוא עסַײװ .ךעלכיצ זיוה םעד ןיא ןעניֿפעג ןָאק עמ :קנַאדעג ַא

 סָאד טעװ עמ .ןָאֿפ עשיליוּפ יד זיא טיור ןוא סַײװ .ךעלכיצ-טישנַײא עטיור

 ןטניה ןוֿפ ןשטַײד יד ,ןעז סע ןלָאז ןקַאילָאּפ יד רָאנ טסורּב רעד וצ ןכעטשוצ

 עז טשינרָאג ןלעוו

 טכַאנַיײּב ,ןֿפױלּפָא טינ טירט ןעצ ןייק ןעמ טעװ גָאטַײּב ,תורּפּכ ףיוא גיוט'ס;

 ןעמ ףרַאד טלָאמעד רעּבָא ,עטעקַאר-טכיל ַא ןדַײס ,ןרילָאק ןייק טשינ ןעמ טעז

 ןַײז ןיוש ןעמ טעװ ןרילָאק יד ןענעקרעד טעװ עמ רעדייא .געװַאּב ןָא ןגיל

 ",ּפיז ַא יו ןליוק טימ טרעכעלעגכרודַא

 *? ןעמ טוט סָאװ ָאט;

 רעקיצנייא רעד זיא סָאד .גנַאלש ַא יו דרע רעד וצ ךיוּב ןטימ ןעזיוּפ,

 ןגעוו טכַארטעג טשינ רעִירֿפ ךיא ּבָאה סָאװרַאֿפ ? סָאװ רָאג טסייוו ריא .סנַאש

 רעכעל ןכָארּבעגֿפױא ןעמ טָאה דנַאטשֿפױא םוצ טיירגעג ךיז טָאה עמ ןעוו 1 םעד

 ןוֿפ רעּבירַא טנעוו-רעלעק יד ןיא רעכעל יד ךרוד ןענָאק לָאז עמ טנעוו יד ןיא

 ןעמוקוצ רשֿפא ןָאק עמ .ןרעלעק יד ןיא ןָאט ךוז ַא רימָאל .ןרעדנַא םוצ זיוה ןייא

 ",סַאג ןיא סױרַא ןֿפרַאד טשינ וליֿפַא ןוא עיציזָאּפ רעזדנוא וצ

 ןענוֿפעג ןּבָאה ייז .ןרערט ןוא ןשוק טימ ןקערוי ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ךַאטס
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טשינ רעּבָא ,רעזַײה ַײרד ךָאנ ןיא גנעגכרודַא ןענוֿפעג ןּבָאה ייז .גנַאגכרודַא ןַא

 ,גנונעֿפע ןייק -- טנעה יד טימ טּפַאטעג ,ןגיוא יד טימ טכוזעג .ןטרעֿפ םעד ןיא

 ? רעטציא ןעמ טוט סָאװ .ןכוז םעד טימ קעװַא זיא גָאט רעד .ערַאּפש ןייק

 ןיב ךיא; .ּפָאק םַײּב טּפַאכעגנָא ךיז קערוי טָאה *,רַאנ ַא ךיא ןיּב יוא,

 *!ייווצ ןרעו טנָאקעג םענייא ןוֿפ טָאה יװ .ןילַא רענייא קעוװַא

 ",טסדער וד סָאװ טשינ ײטשרַאֿפכ,

 סָאד זַא ןענַאטשרַאֿפ ייז ןטלָאװ ןיײלַא רענייא ןעגנַאגעג טלָאװ ךיא ּביוא;

 == =- += ייווצ ןעזעג ןּבָאה ייז זַא ,ךיא ןיּב

 ",ריד טימ ןייג וצ טדערעגוצ ךימ טסָאה וד;

 ".רעטשרע רעד ןייגקירוצ לעװ ךיא;

 "? ןזָאלרעּביא ָאד ךימ ןוא;

 *,ךַײא ןגעוו ןגָאז יז לעװ ךיא יו םעדכָאנ ,רעטעּפש ןעמוק טעוו ריא;

 ",זַײּפש ןַײמ ,הנילמ ןַײמ טַאהעג ךיא ּבָאה טרָאד,

 רעד ןייג לעװ ךיא .טכַאנ-רעמוז עצרוק ַא'ס ,ןגָאלק וצ טַײצ ןייק ָאטשינ

 רימָאל ,ןמיס ַא ןבעג ךַײא ךיא לעװ םולשּב ןעמוקנָא לעװ ךיא זַא .רעטשרע

 ןזָאל ךיז טעװ ריא ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,סעטעקַאר-טכיל ייווצ : ןגָאז

 ",ןַיײרַא געוו ןיא

 זָאל .ןסיוועג ןַײד ףיוא ןּבעל שידִיי ַא .טדערעגוצ ךימ טסָאה וד ,קנעדעג;

 *,רקֿפה ףיוא רעּביא טשינ ךימ

 *? טוג .ךַײא ךָאנ ןעמוקקירוצ לעװ ךיא ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ;

 געוורעד ?ָאי .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,סעטעקַאר-טכיל ייווצ ,קנעדעג ,ייג/

 *? ָאי .ןעמוקקירוצ טשינ ךיז

 "אלע

 ךיז טכַאנ רעקידרעירֿפ רעד ןיא ךָאנ טָאה יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד רעד

 ּביוא זַא ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע .קערוי ןַײז זומ סע ,ןסיש טשינ לָאז עמ ןטעּבעג

 רעד .לָאמ ַא ךָאנ ןריּבורּפ רע טעװ :ירעסיש רעד ןוֿפ ץנַאג סױרַא זיא קערוי

 ענעי זיּב ןסיש וצ טשינ לעֿפַאּב ַא ןעמוקַאּב לָאז ךַאװ יד טלעוּפעג טָאה רָאטקָאד

 .ענעגייא ןענעז סע יצ ןלעטשטסעֿפ ןענָאק טעװ עמ ןוא טנעָאנ ןעמוקוצ ןלעוו

 ןעמונעגטימ טינ טָאה רע סָאװ ןַײז לחומ טנָאקעג טשינ ךיז קערוי טָאה טציא

 רעמ טשינ ןיוש זיא רע .ןסָאש ןייק ,סעטעקַאר ןייק ? טֿפָאלש ךַאװ יד .ן'כַאטס

 ןּבָאה רשֿפא -- -- -- ןוא עיציזָאּפ רעשיליוּפ רעד ןוֿפ רעטעמ טרעדנוה ַא יו

 !ןכָארּבעגנעמַאזוצ דנַאטשֿפױא רעד טָאה ? עיציזָאּפ יד ןזָאלרַאֿפ יז

 7? סע זיא רעוװ !סיש'כ לַײװ ןּבַײלּב ןייטש;

 ןטכענרעייא לָארַאּפ רעד ןעוועג זיא 'יקסעיּבָאס ןַאי .רענעגייא ןַא ,ךיא;

 *.קעװַא ןיּב ךיא ןעוו
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 ןגיוא עלעקנוט

 .לעֿפַאב ַא ןעמוקעג זיא *!טנעה ענעּבױהעגֿפױא טימ םוק;

 ןסישֿפױרַא טציא טעװ ץעמע ביוא .ןלעטשֿפױא טזומעג ךיז טָאה קערוי

 ןשטַײד יד רַאֿפ ליצ רעטוג ַא ןַײז רע טעװ עטעקַאר-טכיל ַא

 "? ןטסיּב רעוו ! ןייטש ּבַײלּב,

 ",תוחילש רעלעיציֿפָא ןיא ןיּב'כ ,קערוי ןיּב'כ,

 ".טגעה ענעּבױהעגֿפױא טימ וצ םוק .טנעה יד ּפָארַא טשינ זָאל;

 -טכיל ייווצ ןסירעגֿפױא ןּבָאה סע ןוא טרעױדעג גנַאל טשינ טָאה סע

 .רערעדנא רעד ךָאנ דלַאּב ענייא ,סעטעקַאר

 רעתמא ןַא  .טּבױלעג ייז רָאטקָאד רעד טָאה *,רצוא ןַא טכַארבעג טָאה ריא,

 "? ןביילקוצסיוא סָאװ טסוװעג ריא טָאה ןענַאװ ןוֿפ .רצוא

 .טרעֿפטנעעג קערוי טָאה ?,ןיצידעמ טרידוטש טָאה ךַאטס ןַאּפ רעד;

 .ןבעגעגוצ ךַאטס טָאה *,רָאי ןייא רָאנ;

 ,רצוא ןַא ךיוא ןַאּפ רעד זיא עיצַאוטיס רעקיטציא רעד ןיא ,וכַאטס עינַאּפ;

 ",רימ טימ ןטעּברַא טעװ ןַאּפ רעד

 ייז ןוא ,ךַאטס ןַאּפ םעד טימ ןוא רָאטקָאד ןטימ טעּברַאעג טציא טָאה קערוי

 רעלענש ןעמ טנרעל רעדָא ,קִיעֿפ ױזַא עקַאט רע זיא .טעּברַא ןַײז טּביױלעג ןּבָאה

 תועט ןייק טשינ טכַאמ ,סלוּפ םעד טסעמ ,ןדנּוװ טרישזַאדנַאּב רע ?טיונ ַא ןיא

 .ייז טצונ ןעמ סָאװ וצ טסייוו ןוא ,ןעניצידעמ יד ןוֿפ ןעמענ עשינַײטַאל יד ןיא

 ,רָאטקָאד ןטימ גָאטַײּב .ּפָאק ןרעּביא ןעוועג זיא טעּברַא .רַאטינַאס רעתמא ןַא

 ןרעכיז רעמ ַא וצ ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד עטקידנוװרַאֿפ ןגָארט טכַאנַײּב

 .ץַאלּפ

 -רעּביא ןוא ןטקידנּוװרַאֿפ ַא רעביא טערָאּפעג ךיז ןּבָאה קערוי ןוא ךַאטס

 ןַײז ,טלדיזעג טשינ ןוא ןגירשעג טשינ רע טָאה טנַײה .שזַאדנַאּב ןַײז ןטיּבעג

 ןּביױול ןעמונעג רָאג רע טָאה ןעלדיז טָאטשנָא .לכיימש טימ לוֿפ ןעוועג זיא םינּפ

 יז ,ןקירּבַאֿפ יד ןיא ןעווערָאה רימ .קִיעֿפ ןענעז ןדִיי ,גולק ןענעז ןדִיי; : ןדִיי

 ",טנָארֿפ ןרעטניה ןרַאטינַאס ןענעז יז ,רעַײֿפ ןיא ןעייג רימ .ןעלדנַאה

 טָאה 7? ךיא טשינ ?ןרישזַאדנַאב ןַאּפ םעד רעַײֿפ ןיא ןֿפָאלעג זיא רעוו,

 ,טרעזײּבעגּפָא ךיז קערוי

 ,ץכַאטס ףיוא ןזיוועג רעקנַארק רעד טָאה *,לָאטיּפש ןיא ןּבילּבעג זיא רע ןוא;

 ףליה ןּבעג טֿפרַאדעג טָאה עמ ןעוו רעַײֿפ ןיא ןכָארקעג זיא ךַאטס ךיוא

 יאדּכ טשינ זיא ןױשרַאּפ ַאזַא טימ .ןגיוושעג טציא טָאה ךַאטס ,ןטקידנוװרַאֿפ ַא

 טַאהעג טלָאװ רע ּביוא ,ןגיײצרעּביא טשינ יוװ ַײס םיא ןָאק עמ ,ןהנעטוצסיוא ךיז

 ןילַא ךיז לָאז רע טימעסיטנַא םעד טזָאלעגרעּביא רע טלָאװ עכוי עשילױוּפ לסיּבַא

 ,גונעג זיא סיֿפ יד ףיוא העש קיסַײרד .שזַאדנַאּב םעד ןדניּברעּביא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טסייג זַא רעֿפטנע ןַא טימ סױרַא וטסגנירּפש ,ןדַיי ןגעוו טדערעג טָאה רע;

 ןדִיי ןגעו טדער עמ זַא; ןקערוי וצ הנעט ַא טַאהעג ךַאטס טָאה 77 רעַײֿפ ןיא

 ןיא ּפַאלק ַא טיג עמ זַא .ריד טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה סע ,טרגּפעג ךיז ךַאמ

 "...רעש יד ּפָא ךיז טֿפור ,שיט

 *.טּפַאכעגסױרַא רימ ךיז טָאה סע;

 רעסעּב ןַײז טעוו סע .ךיז טיה ,ךיד טעּב ךיא .קערוי ,טרָאװ ַא טימ ךיז טיה;

 *.ןֿפלעה ןענָאק רימ ךיוא טסעװ ןוא ריד רַאֿפ

 קערוי ,לָאהָאקלַא ןשיניצידעמ שַאלֿפ ַא וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה רַאטינַאס ַא

 סָאּבעלַאּב רעצנַאג רעד טסיּב וד טסניימ וד; .טנַאה רעד ַײּב טּפַאכעג םיא טָאה

 וד, .ןקערוי רעּביא ןגירשעצ ךיז רענעי טָאה *?ַאה ,ןטנעמַאקידעמ יד רעּביא

 ייווצ טכַארּבעג טסָאה ,רוּביג רעצנַאג ַא טסיּב וד זַא ןַײא יאדוװַא ךיז טסדער

 רענייק סָאװרַאֿפ ןסיוו טסליוװ וד ? תמא םעד ןרעה טסליוו וד ,ןטנעמַאקידעמ קעז

 לַײװ ?וד רָאנ רעַײֿפ ןשטַײד םעד ךרוד ןסַײרוצכרודַא ךיז ןזיוװַאב טשינ טָאה

 זדנוא ריד ךרוד טָאה אנוׂש רעד !תוחילש עשטַײד ַא טריֿפעגסיױא טסָאה וד

 "! ןָאיּפש ןשטַײד ןייא ןוא ןטנעמַאקידעמ קעז ייווצ ,הנּתמ ַא טקישעג

 | *? ץיה ןוֿפ טסדער וד;

 וטסיּב קירוצ ןוא ןיהַא .ןעז ןילַא סע וטסעװ ,קַאינעשטש ,ןגיוא יד ןֿפע;

 -ןישַאמ שטַײד ןוֿפ ליצ ןרעטנוא טקעריד עקערטש ַא ןעגנַאגעגכרודַא לָאמ ייווצ

 *? ץנַאג ןעמוקעגקירוצ וטסיּב ױזַא יו .רעוועג

 ".ןעזעג טשינ ךימ ןּבָאה ייז ,ךיוּב ןֿפױא ןכָארקעג ןיּב ךיא;

 ןוֿפ סעטעקַאר-טכיל טימ ,קעזקור עסיורג טימ טכענ-הנֿבל עקיטכיל ןיא;

 .ןעז טלָאװעג ןטלָאװ ייז ּביוא לּפעק-עקליּפש ַא ןעז טנָאקעג ייז ןּבָאה ןטַײז עדייּב

 טימ טריֿפעג טסָאה וד לַײוװ ,רענייא טָאידיא ,ןעז טשינ טכַאמעג ךיז ןּבָאה ייז

 ",שטנעמ ַא סרעייז ךיז

 "3 ךַאטס ןַאּפ םעד טסניימ וד;

 ".ןעז ןָא ןיוש טסּבייה וד ,ַאהַא;

 ".לָאטיּפש רעזדנוא ןיא רַאטינַאס רעטסעּב רעד זיא ךַאטס ןַאּפ רעד,

 *ןשטַײד יד רַאֿפ ןָאיּפש רעטסעּב רעד ןוא;

 ",שַאלֿפ רעד ןוֿפ ןעקנורטעג ליֿפוצ טסָאה וד ,סיוא ךיז ףָאלש יג,

 ןגָאז ריד ןלעװ עלַא ,לוקָאס ןַאּפ םעד גערֿפ ,קַאּפושטש טנַאשזרעס גערֿפ,

 ",עקיּבלעז סָאד

 יד רַאֿפ טעּברַא רע זַא ןַײז סע ןָאק יו .דָיי ַא ךָאד זיא ךַאטס ןַאּפ רעד;

 *3 ןשטַײד
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 טעּברַאעג ןּבָאה ןדִיי ךס ַא ?ײצילָאּפיָאטעג יד ןוא ?טַארנדוי רעד ןוא;

 "?.ןשטַײד יד רַאֿפ

 .עיציזָאּפ רעשטַײד ַא רעטנוא טימַאניד ןגיילוצרעטנוא טריטנולָאװ טָאה ךַאטס

 טָאה עמ רעּבָא ,לָאטיּפש ןיא ן'כַאטס ףרַאד רע זַא ןגירשעג טָאה רָאטקָאד רעד

 ןשטנעמ ַײרד .ןָאיּפש ַא זיא ךַאטס זַא ןעגנַאלק יד ןליטשוצנַײא ןָאט סעּפע טזומעג

 לָאז קערוי טימַאּב ךיז טָאה רָאטקָאד רעד .עיסימ יד ןריֿפסױא טֿפרַאדעג ןּבָאה

 .ייז ןוֿפ רעגייא ןַײז

 טציא ,לָאטיּפש ןיא ןרַאטינַאס יד טסֿפרַאד זַא ןגירשעג טשרע טסָאה;

 *? םענייא ךָאנ וטסקיש

 ןדניּברַאֿפ ןענעק סָאװ ןשטנעמ ןַײז ןֿפרַאד תוחילש רעכעלרעֿפעג ַאזַא ןיא;

 ?,דנּוװ ַא

 דשוח ךיא טלָאװ חלג ַא רעטעֿפ ַא טסָאה זַא טסּוװעג טשינ טלָאװ ךיא ּביוא;

 *,עקירעייז ןוֿפ רענייא טסיּב זַא ןעוועג

 ,תוחילש רעד ןיא סױרַא ןענעז קישזַאק טנַאשזרעס ַא ןוא קערוי ,ךַאטס

 "יזיר ַא טימ עיציזָאּפ רעשיליוּפ רעד ןוֿפ טנעָאנ ןּבַײלּב טֿפרַאדַאּב טָאה רענייא

 טָארד יד ןעלקיװּפָא טֿפרַאדַאּב טָאה רעטייווצ ַא .טָארד עשירטקעלע לָאּפש רעק

 ןייג טֿפרַאדַאּב טָאה רעטירד רעד .עיציזָאּפ רעשטַײד רעד זיּב יז ןריֿפוצ ןוא

 טימ סע ןדניּברַאֿפ ןוא טימַאניד םעד ןגיילרעטנוא ,ןטייוצ םעד טימ ןעמַאזוצ

 ; ןקישזַאק טגײלעגרָאֿפ טָאה קערוי;טימַאניד םעד ןגָארטעג טָאה ךַאטס .טָארד רעד

 ןּפעלש לעװ ךיא ,לָאּפש רעד טימ רעיוט ןיא ָאד ןּבַײלּב טנַאשזרעס ןַאּפ רעד לָאז;

 "געװו םעד ןיוש סייוו ךיא ,עיציזָאּפ רעשטַײד רעד וצ טָארד יד

 - ,טרעֿפטנעעג קישזַאק טָאה *,רעיוט ןיא רימ טימ ןַײרַא םוק;

 ןיא ןקערוי טריֿפעגקעװַא טָאה קישזַאק .רעיוט ןיא ןַײרַא ךיוא זיא ךַאטס

 סייוו ךיא רעּבָא ,קעדישז םעד וצ ןדנוּבעגוצ ךיז טסָאה וד סייוו ךיא; : ןַײרַא ףיוה

 ןליֿפרעד טסעוװ ּביוא ,רעװלָאװער םעד םענ .םיא יװ ּביל רעמ וטסָאה ןליױּפ זַא

 ןוֿפ לעֿפַאב ַא זיא סָאד .קעװַא םיא גייל --- אנוש םוצ ןֿפױלרעּבירַא טריּבורּפ רע

 *.לוקָאס קינשטורָאּפ

 שטעװק ַא טָאה קינשטורָאּפ רעד .םולשּב ןעמוקעגקירוצ ןענעז ַײרד עלַא

 זיא קערוי .ןרָאװעג ןסירעגֿפױא זיא עיציזָאּפ עשטַײד יד ןוא לּפענק ַא ןָאטעג

 ,סיוא טזַײװ ,טָאה סע רעּבָא .טריטיליּבַאהער ךיז טָאה ךַאטס סָאװ ךעלקילג ןעוועג

 רערעדנא ןַא וצ קעװַא לָאז ךַאטס טהצעעג טָאה רָאטקָאד רעד .ןֿפלָאהעג קיניײװ

 ,ןטימעסיטנַא ליֿפוצ ןַארַאֿפ ןענעז ָאד ,עיציזָאּפ

 ָאד ןענעז ןטימעסיטנַא? .ןקערוי ַייּב ןטעּבעג ךיז ךַאטס טָאה *,רימ טימ םוק;

 ",ךיז טוט סע סָאװ ןסיוו שטָאכ ךיא לעװ רימ טימ ןַײז טסעוו וד זַא .םוטעמוא
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 טגָאזעג קערוי טָאה ",רַאטינַאס רעטסעּב רעד ןיּב ךיא .ָאד ךימ ףרַאד עמ,

 ".עיצרעזעד ןעוועג טלָאװ טציא ןײגקעװַא; ,ץלָאטש טימ

 ןגיילרעטנוא רימ טימ ןעגנַאגעג טשינ טסלָאװ ביוא ןעשעג טלָאװ סָאװ;

 *? ןָאטעג ןטלָאװ ייז סָאװ טסייוו וד ? טימַאניד םעד

 טריּבורּפ טסָאה זַא טגָאזעג ןוא ןקור ןיא ליוק ַא ןּבעגעג ריד ןטלָאװ ייז,

 ".אנוׂש םוצ ןֿפױלטנַא

 *? ןּבילּבעג ןענעז זדנוא ןוֿפ לֿפװ ? קערוי ,רימ ןוֿפ ןריטרעזעד וטסנָאק,

 קינשטורָאּפ רעד ןעװ ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה קערוי

 םיא טקיש רע זַא ריּפַאּפ ַא ןּבעגעג םיא ןוא ךיז וצ ןכַאטס ןֿפורעג טָאה לוקָאס

 ןטימ טריטיליּבַאהער ךיז וטסָאה רימ רַאֿפ .עיציזָאּפ רערעדנַא ןַא וצ רעּבירַא

 טעװ סע .ןעלֿפיײװצ סָאװ ערעדנַא ןַארַאֿפ רעּבָא ,עיציזָאּפ עשטַײד יד ןסַײרֿפױא

 ".רעסעּב ןַײז טרָאד ריד

 ןעמַאזוצ ןקיש םיא לָאז רע ןטעּבעג ןוא קינשטורָאּפ םוצ קעװַא זיא קערוי

 ",דָיי ַא ךיוא ןיּב ךיא; :ן'כַאטס טימ

 סע טסגָאז וד טשינ ןעוו טּביילגעג טשינ טלָאװ ךיא !רענייא רזממ ?וד;

 וד זַא רעּבָא ,ךעלצונ ךיז טסכַאמ ןוא ,טַאװכ ַא ,עמלעש ַא טסיּב וד .ןיילַא

 *,ייג ,טסליוו

 -עגוצ טָאה עירעליטרַא יד ןוא ןּביױא ןוֿפ טרידרַאּבמָאּב ןּבָאה ןענַאלּפָארע

 סָאד טרעהעג טָאה עמ .טנעָאנ רָאג ןוֿפ ןסָאשעג טָאה עירעליטרַא יד .ןֿפלָאה

 ןוא טנרָאװעג ןעמ טָאה *1וק עקידנעווער יד; .וק ַא ןוֿפ ןעווער סָאד יו ןדָאלנָא

 ןוא טכַארקעג ןּבָאה רעזַײה .ץַאלּפ ןרעכיז ַא וצ ןֿפױל ןזיוװַאּב לָאמעלַא טשינ

 טּביױטשעצ ןוא ןרָאװעג ןֿפָארטעג ןענעז ןשטנעמ .םירֿבק עקידעּבעל ןרָאװעג ןענעז

 טשינ ץעגרע ןיא ןוא טרָא וצ טרָא ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא ןעמ .ךעלציּפ ףיוא ןרָאװעג

 ,ןּבעלרעּביא סע טעװ עמ יצ ןעלֿפיײװצ ןּבױהעגנָא טָאה עמ .ץוש ןייק ןענוֿפעג

 -רעדניק טּפוטשעג ,סעציײלּפ יד ףיוא קעּפ עקיזיר טימ טּפעלשעג ךיז ךָאד ןוא

 ןַײז ןָא שטנעמ רעד ןעד זיא סָאװ .םיצֿפח-ּבוטש טימ ןדָאלעגרעּביא ךעלעגעוו

 *,ָאטעג ןיא יוװ טקנוּפ, .טניוטשעג ןדִיי ןּבָאה *,ָאטעג ןיא יו טקנוּפ; .ּבָאה לסיב

 ןעוט טציא ןוא ,ןדִיי יד ףיוא סע טריּבורּפסױא;? .ןקַאילָאּפ יד טגָאלקעג ןּבָאה

 ",זדנוא וצ סע ייז

 ןעװעג טשינ רעמ זיא ןלַאנַאק-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד ךיז ןגעװַאּב סָאד

 -נַײרַא ץעמע טָאה *,עיציזָאּפ עשילוּפ ַא זיא ָאד ,סױרַא טמוק ןקַאילַאּפ, .רעכיז

 שטַײד ערטיכ ַא זיא סָאד זַא ןענַאטשרַאֿפ ןיוש טָאה עמ .לַאנַאק ןיא ןגירשעג

 שיליוּפ ןטוג ַא ןיא *שטױד-סקלָאֿפפ רעשיליוּפ ַא יאדװַא טֿפור סָאד ,לציּפש

 .סרעֿפמעק יד ןרַאנוצסױרַא ידּכ

 עמ ,סעציײלּפ יד ןוֿפ קעּפ יד ּפָארַא טֿפרַאװ עמ .טֿפױל עמ ןוא טֿפױל עמ
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 ןגערֿפ ייז ,דנַײרֿפ סיוא טדַײמ עמ .ןבעל עטעקַאנ סָאד ןעװעטַאר וצ רָאנ טֿפױל

 סע סָאװ טימ ,ןַײז טעו סע סָאװ ,טלַאה סע יװ ןסיוו ןליוו ייז .סעגַארֿפ ליֿפ וצ

 רעד טימ ךיז טמעש עמ ןוא רעֿפטנע ןייק טשינ טָאה רענייק .ןקידנע ךיז טעוװ

 ,טײקידרעֿפָאה רעקיטכענ

 ריר ַא ךיז ךעלדנע טנָארֿפ רעשיסור רעד טָאה דנַאטשֿפיױא ןכָאװ סקעז ךָאנ

 "חרזמ םַײּב ןייטש ןּבילּבעג רעדיוװ ןוא עגַארּפ טָאטשרָאֿפ יד טַײרֿפַאּב .ןָאטעג

 קינײװ ןיוש רעּבָא ,ךַײט טַײז רענעי ןוֿפ רעטילימ שיסור .לסַײװ רעד ןוֿפ גערב

 -ֿפיוא יד ףיוא ןֿפירגנָא-טֿפול יד .געט עטשרע יד ןוֿפ תונוחצנ יד ןוֿפ ןבילּבעג

 לסַײװ טַײז רענעי ןוֿפ ןּבָאה ןסור יד .רענעטלעז ןרָאװעג ןענעז רעלדנעטש

 טשינ ןּבָאה "יק עקידנעווערק יד רעּבָא .עשרַאװ רעּביא למיה םעד טקידיײטרַאֿפ

 ,ןֿפרָאװעגּפָארַא טציא ןּבָאה ןסור יד סָאװ רעוועג סָאד .ןעווער טרעהעגֿפױא

 קיגיײװ טציא ןיוש טָאה ,רעלדנעטשֿפױא יד וצ ןעמוקעגנָא זיא סע ּביוא וליֿפַא

 טזומעג רדסּכ ןעמ טָאה ,שואי טימ לוֿפ ןוא ,דימ ,קיטשרוד ,קירעגנוה .ןֿפלָאהעג

 "רעשט ,טָאטשטלַא ,וָאטָאקָאמ .סעקטסַאּפ עשטַײד ןוֿפ ןסַײרוצסױרַא ךיז ןֿפמעק

 -ֿפיוא עטסקיטכיוו יד .ןלַאֿפעג ךיוא ןיוש --- שזָאּבילָאשז ,ןלַאֿפעג --- ווָאקַאינ

 -רעּבירַא 1 ןֿפָאה ךָאנ ןעמ ןָאק סָאװ ףיוא .טנעה עשטַײד ןיא סעיציזָאּפ-דנַאטש

 יד ןיא זיא גערּב רעצנַאג רעד ? ױזַא יו 1לסַײװ טַײז רענעי ףיוא ךיז ןסַײרוצ

 .אנוׂש ןוֿפ טנעה

 ,ץַאלּפ יקסווָאּבישזג ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז קערוי ןוא ךַאטס

 ןוֿפ קעװַא ןענעז ייז סָאװרַאֿפ ןדיירסיוא ןוא םיצוריּת טיירגעגוצ ךיז ןּבָאה ייז

 וצ טרָא ןוֿפ ןֿפָאלעג טציא ןענעז ליֿפױזַא רעּבָא ,עיציזָאּפ רעקידרע;ירֿפ רעייז

 רעד ,קליוו ריציֿפָא רעד רָאנ .תוישק ןייק טגערֿפעג טשינ רעמ טָאה עמ זַא טרָא

 ךיוא טסיּב וד; :ןקערוי טגערֿפעג טָאה ,טנגעג רעד ןוֿפ טנַאדנעמָאק-ףליהעג

 "ל ךיי ַא

 סָאװ םיא טרעדנּוװ סע זַא לעטשנָא םעד טכַאמעג קערוי טָאה 77 דיי ַא ךיא;

 ,עגַארֿפ ַאזַא רָאג םיא טלעטש עמ

 ",ךַאטס םעד וצ !טּפעלקעגוצ' ךיז טסָאה וד זַא עז ךיא;

 רעד זַא טכירעג ךיז ןוא ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז קערוי טָאה *,ןסע רימ טיג רע;

 יד ןעוו וליֿפַא זַײּפש ןּבָאה ןדַיי זַא םעד ןגעוו ןָאט עשטרוצב ַא טעװ קליוו ןַאּפ

 ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה קליוו ןַאּפ רעד רעּבָא .ןרעגנוה ןקַאילָאּפ

 םעד ןטלַאהסיוא ןענָאק טשינ גנַאל טעוװ עמ זַא רָאלק ןעוועג ןיוש זיא סע

 -רַאֿפ רעמ ןוא תוחוּכ ערעסערג טימ ןֿפירגעגנָא ןּבָאה יז .ןשטַילד יד ןוֿפ קורד

 ןייק רַאֿפ ןסָאלשַאּב טָאה ךַאטס .עגַארּפ ןעמונעגנַײא ןּבָאה ןסור יד טניז טייקנסיּב
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 ןיא ןלעװ ןשטַײד יד ּביוא וליֿפַא .ןשטַײד יד וצ ןּבעגוצרעטנוא טשינ ךיז לַאֿפ

 יז סע טעװ סָאװ ץעמע ןעניֿפעג ןיוש ךיז טעװ ,ןדִיי א ןענעקרעד טשינ םיא

 ףיא רעלעק ַא ןיא שינעטלעהַאב ַא ןעיוּב ןעמונעג טָאה ךַאטס .ןגָאזרעטנוא

 ןוא קעטנַא ,ןדַיי ייוצ ךָאנ ןסָאלשעגנָא םיא וצ ךיז ןּבָאה סע .סַאג עדרַאװט

 יז ,ס'כַאטס יװ טכעלש ױזַא ןעוועג טשינ זיא ןעזסיוא רעייז שטָאכ ,לעוװוַאּפ

 טַאהעג ארומ טציא ןּבָאה ןוא ןריריּפסנָאקעד וצ ךיז רעלעֿפ םעד טכַאמעג ןּבָאה

 עקידייל ןיא ןעװערּבַאש סָאד טריזינַאגרָא טָאה קערוי .ןצנעווקעסנָאק יד רַאֿפ

 .תורצואדזַײּפש ענעטלַאהַאּב ןעניֿפעג וצ םידאמ ַא ןעוועג זיא רע .רעזַײה

 ,הרוׂשב ַא יו טעמּכ ןעמוקעג זיא טרָאװ עכעלקערש סָאד 7! עיצַאלוטיּפַאק,

 םזַאיזוטנע ,רעיורט ןוא דיײרֿפ ןשיווצ טרעטַאלֿפעג ןעמ טָאה געט קיצכעז ןוא סקעז

 -ֿפױא ןוֿפ סרעריֿפ יד ןּבָאה טציא .עיצַאנגיזער ןוא טסול-ףמַאק ,לֿפײװצרַאֿפ ןוא

 טציא ןּבָאה ןסור יד .ףמַאק םעד ןטלַאהנָא ןיא ןיז ןייק ןעזעג טשינ רעמ דנַאטש

 ןבָאה עשרַאװיַײרֿפ ךעלעזדניא יד רעּבָא ,רעוועג ןוא זַײּפש רעמ ןֿפרָאװעגּפָארַא

 עיצַאקינומָאק קיניײװ ןּבילּבעג ןיוש זיא סע ןוא ןּפמורשנַײא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 לסַײװ רעד ןוֿפ חרזמ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא טנָארֿפ רעשיסור רעד .ייז ןשיווצ

 יד זַא טגָאזעגוצ ןּבָאה ןשטַײד יד .טַײװ וצ זיא עוויסנעֿפָא-רעטניוװ ַא וצ זיּב ןוא

 טשינ ןוא ײמרַא רעד ךרוד טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןרעוו ןעמונעג ןלעװ סרעֿפמעק

 -סגירק עכעלנייוועג יו ןרעוו טלדנַאהַאּב ןלעװ ייז זַא ןוא ,סע"סע רעד ךרוד

 ,טמעטָאעגּפָא רעַײרֿפ טָאה עמ רעּבָא ,טקירדרעד טָאה רעיורט רעד .ענעגנַאֿפעג

 ,טשינמוא ייז ןרױלרַאֿפ ןוא ,ןרױלרַאֿפ סנבעל גונעג

 ןּבעגעג ןּבָאה ןשטַײד יד סָאװ געט ַײרד יד ןוֿפ רעטצעל רעד ןעוועג זיא סע

 ןוא סעציילּפ יד ףיוא קַאזקור ןַײז ןָאטעגנָא טָאה קערוי .עשרַאװ ןזָאלרַאֿפ וצ

 רעקינייװ זיא ָאד ,זדנוא טימ ּבַײלּבע : םיא ַײּב ןטעּבעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ךַאטס

 *! עקיזיר

 ?,םינּפ טוג ַא ּבָאה ךיא .ןײלַא ןעייג עלַא .טשינ ןּבַיײרט ייז ,טשינ ןעגנַאֿפ ייז;

 "ןשטַײד יד טשינ לָאמנייק יורטעג;

 ףיא דנַאלשטַײד ןייק ןקיש ןלעװ ייז :ןעשעג ןָאק סָאװ עטסגרע סָאד;

 *.טעּברַא

 טעװ המקנ יד .ןמיס רעטכעלש ַא סע זיא טוג וצ ןרעו ןשטַײד יד ןעוו;

 ןלעוװ ייז זַא ןוא .טנעה ערעייז ןיא ןעמעלַא ןּבָאה ןיוש ןלעוו ייז ןעוו טשרע ןעמוק

 *? דָאּב ןיא ןָאטסיױא ןֿפרַאד ךיז טסעוו ןוא רעגַאל ַא ןיא ןקישרַאֿפ ךיד

 *.ךעירֿפ וליֿפַא ןּבעגעג הצע ןַא ךיוא םעד ןגעוו ךיז ּבָאה ךיא,

 *ל סעּפע טסרעה וד -- -- ַא -- -- ַא ןעוועג טסלָאװ יו טסדער וד;

 טשינ ךיא ןָאק םעד ּבילוצ עקַאט ?טעז ןַאּפ רעד .טשינרָאג רעה ךיא ,ןיינ;
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 ןגיוא עלעקנוט

 םעד רעּביא ןרעטַאלֿפ ןוא ןרעטיצ סָאד ןכַאמטימ טשינ רעמ ןָאק'כ .ןּבַײלּב

 ",ךרָאש ןטסעדנימ

 ,ןֿפורעגנָא ךיז לעװַאּפ טָאה *,טירט רעה ךיא טכַאדעג ךיוא ךיז טָאה רימ;

 *,ןֿפָאלעגכדודַא זיומ ַא יאדווַא;

 טנַאקעג ןּבָאה ןשטַײד יד ?טריּפשעגכָאנ זדנוא טָאה עמ זַא ןַײז סע ןָאק;

 ".סרעֿפמעק יד ןשיווצ וליֿפַא ןענָאיּפש ןּבָאה

 ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ןוא טצכערקעגסױרַא יו קערוי טָאה *,ןייג ןיֹוש זומ ךיא;,

 ןקעטנַא טימ ,ןבַאטס טימ טשוקעג ךיז טָאה רע .ןענעגעזעג ךיז ץ'כַאטס ףיוא

 ,ן'כַאטס טימ לָאמַארעדיװ ןוא ,ןעלוװַאּפ טימ

 סָאװ ָאט ,ןייג טשינ ךָאד טסליװ וד ?לָאמ ליֿפױזַא ךיז וטסנגעזעג סָאװ;

 ןטעּב ךיד ןלָאז רימ טסליװ וד; .טנָאזעג קעטנַא טָאה 7? לעטשנָא ןַא וטסכַאמ

 "?טרעהעג טשינרָאג טסָאה רעכיז טסיּב וד ,ששש .ַאש ? ינק יד ףיוא

 טשינ ךָאנ זיא גנַאגנַײרַא רעד .טירט טרעהעג רָאלק ןיוש טציא טָאה עמ

 יו ןייטש ןבילּבעג ןענעז עלַא .טריקסַאמרַאֿפ טשינ יאדווַא ןוא טכַאמרַאֿפ ןעוועג

 ךיוא ,ןדנוװשרַאֿפ זיא ןוא ןזיוװַאּב ךיז טָאה לּפמעל-ןשַאט ַא ןוֿפ ןַײש ַא .ןריױרֿפרַאֿפ

 .ןדנוװשרַאֿפ ןענעז טירט יד

 ץכַאטס טעשטּפעשעג קערוי טָאה *,שטנעמ ןייא ןוֿפ טירט ןעוועג ןענעז סָאד;

 רשֿפא ,ןקַאילָאּפ ןגעק ןײלַא ןריקיזיר טשינ טעװ שטַײד ַא? .ןַײרַא רעיוא ןיא

 "3 ךיי ַא סע זיא

 זיא רוגיֿפ עטנַאקַאּב ַא .טירט רעדיוו ,לּפמעל-ןשַאט ַא ןוֿפ טכיל רעדיוו

 קעטנַא טָאה *!וקינשטורָאּפ עינַאּפ ,שטשעשט; .שינעטלעהַאּב ןיא ןכָארקעגנַײרַא

 -געמָאק-עציוװ רעד ,רעדורּב-סֿפמַאק ַא ןעוועג זיא סע .רעכוזַאּב םעד טסירגַאּב

 ,קליוו טנַאד

 םענייא ןוֿפ לּפמעל סָאד טריֿפעג טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה קליוו

 .ןטייווצ םוצ

 ריציֿפָא ןַא; ,טגײלעגרָאֿפ לעװַאּפ טָאה ?,זדנוא טימ ןּבַײלּב ןַאּפ רעד לָאז;

 "ןשטַײד יד ןעיוױטנָא טשינ ךיז רָאט דנַאטשֿפױא ןיא

 דרע יד ןוא ּפָאק ןַײז רעּביא ןכָארּבעגנַײא טשינ ךיז טָאה ןטלַאּב רעד ,ןיינ

 ,ףייטש ןענַאטשעג ןענעז סיֿפ סקערוי ,סיֿפ ענַײז רעטנוא טנֿפעעג טשינ ךיז טָאה

 ןרעיוא ענַײז יו ,ּפמעט ,טכליהעגּפָא טָאה סָאש ַא .דרע רעד וצ ןסקַאװעגוצ

 ןוא ןָאטעג גיוו ַא ךיז ןּבָאה סיֿפ ס'כַאטס .עטַאװ טימ טּפָאטשרַאֿפ ןעוועג ןטלָאװ

 -רעדינַא טָאה רע .ןעגנורּפשעגוצ זיא קעטנַא .ינק יד ףיוא ןעקנוזעגּפָארַא זיא רע

 -ֿפיוא ךיז ןנָאה ןגיוא סקערוי .סמערָא סכַאטס ןטלַאהעגרעטנוא ןוא טינקעג

 ןצנַאגניא ךיז ןוא ןלַאֿפעגקירוצ ןענעז ךעלּפעל יד זַא טיירּב ױזַא ,טיירּב ןסירעג
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 ןוא טלמַאטשעג ץעמע טָאה *,וקינשטורָאּפ עינַאּפ ,וקינשטורָאּפ עינַאּפ; .ןסָאלשעג

 ?-- -- -- ןעמַאזוצ ךָאד ןּבָאה רימ ,וקינשטורָאּפ עינַאּפ; ,ןטעּבעג ךיז

 יד רעּביא סָאש רעטשרע רעד ךיז טלֿפּכ רעדָא ,ןסָאש ךָאנ ןלַאֿפעג ןענעז

 ? סָאכע ליֿפױזַא טימ ןרעלעק עקידייל

 סָאװ; :ןָאטעג לסיירט ַא םיא ןוא םערָא ןַײז ןָאטעג ּפעלש ַא טָאה ץעמע

 ַא ךיז טָאה ףוג רעד .ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה קערוי *?קַאינעשטש ָאד וטסוט

 סָאװ םערָא םעד ףיוא ןעגנעה ןּבילּבעג זיא ןוא סיֿפ עֿפַײטש יד ףיוא ןָאטעג גיוו

 .עּפַאל ןַײז ןיא טֿפמַארקרַאֿפ ןטלַאהעג טָאה קליוו

 ,טגערֿפעג קליוו טָאה *? ָאד וטסוט סָאװ;

 יװ ,ןּבָאה ןּפיל יד רָאנ ,עװַאל עקיסילֿפ ַא טעקלוּבעג טָאה ּפָאק םעד ןיא

 :ןץ'קליוו טגָאזעג טַאהעג לָאמַא ןיוש טָאה רע סָאװ טרזחרעּביא ,שיטַאמָאטיױא

 ".ןסע ןּבעגעג רימ ןּבָאה ייז;

 *,םוקע

 טכיל רעד ןיא .ףיוה םוצ ּפערט עטסכעה יד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז

 םעד ץלַא ךָאנ טלַאה קליוו זַא ןעזרעד קערוי טָאה ןּביױא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ

 םעד ןיא ןֿפױלטנַא טריּבורּפ טשינ רע טָאה סָאװרַאֿפ ,טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער

 ףיוה םוצ םיא טריֿפ קליוו ? ןרָאדירָאק ןוא סרעלעק ערעטצניֿפ ןוֿפ טניריּבַאל

 םיא טעװ ליוק ַא .טעּפש וצ זיא טציא ,ןזיוה יד ןזָאלּפָארַא ןסייה םיא טעװ ןוא

 עקטַאילק עטשרע יד ןעגנירּפשוצּפָארַא ןזַײװַאּב טעו רע רעדייא ךָאנ ןֿפערט

 -- -- -- רשֿפא .ּפערט

 טימ ןּפַאכ םיא ןלָאז ןשטַײד יד טלָאװעג טשינ ,סיוא טזַײװ ,טָאה קליוו

 ןַײז ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא ןָאטעג סיוא יירד ַא םעצולּפ ךיז טָאה רע .רעוועג

 סע2 .קערוי ןָאטעג ּפעלש ַא רע טָאה *,םוק; .ּפערט יד ּפָארַא רעװלָאװער

 *.טעּפש טרעוו

 ַא ךָאנ טגָאזעג קליוו טָאה ",זַײמ יד יו רעכעל יד ןוֿפ סױרַא ןכירק ייז;

 זיא ןילּבול ןיא גנוריגער עשיטסינומָאק יד זַא ןיוש טסייוו עמ, ,ןגַײװש ןעגנַאל

 יד ,םיאנוׂש ןענעז ייז :ןײטשרַאֿפ וטסעװ ןרעו רעטלע טסעוװ זַא .ייז טימ לוֿפ

 "! סעדישז עלַא ,סעדישז

21 

 תולג רעַײנ ַא

 לגנַיי שירעוּפ ַא זיא רע זַא טגָאזעג קערוי טָאה רעגַאלי-גנַאגכרוד םעד ןיא

 זיא ןוא סַאּבלעק רעװעשטרַאק ןֿפױקרַאֿפ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג .וװעשטרַאק ןוֿפ

 ןעועג זיא קערוי .ןכָארבעגסױא טָאה דנַאטשֿפױא רעד ןעוו ןקעטש ןּבילּבעג
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 ןגיוא עלעקנוט

 רעד .רעגַאל-רעדניק ַא ןיא ןקישקעװַא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװ ןדירֿפוצ

 ,חויר ליֿפױזַא טכַארּבעג ןוא טוג ױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא לגומש

 טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא ןַא טַאהעג ןיוש רע טָאה רעגַאל-גנַאגכרוד ןוֿפ לטעצ ַא טימ

 .עשרַאװ ןוֿפ טילּפ א יו

 טעּפעשטעג טשינ ןוא תורצ ענעגייא טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענעז ןשטַײד יד

 ןַײּפש גונעג רָאנ ףרַאד עמ .ןזַײרּפ עטוג טלָאצעג ןּבָאה םינוק יד .סרעלדנעה יד

 סָאד ןָאטעגסיױא טָאה עמ .ןּבײהנָא ךיז טעוו עוויסנעֿפָא עַײנ יד זיּב ןטלַאהוצרעּביא

 ,טיורּב לקיטש ַא ףיוא ןטַײּבוצסױא שובלמ לקיטש עטצעל

 רעֿפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד ,ןֿפױק וצ ּוװ טלעֿפעג טשינ ךיוא טָאה סע

 ,ןריזיוקער יו ַײס ןלעװ ןשטַײד עקידנטערטקירוצ יד ,טֿפױקרַאֿפ ןרעג ןּבָאה

 ,לֿפָאטרַאק ןוֿפ ןרעלעק יד ,האוֿבּת ןוֿפ טקידיײלעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ןרעַײש יד

 עּבמָאּב ַא ַײא ,גרַאװרעטוֿפ ,םישוּבלמ ,שעוו טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא ןענעז ייז ןוא

 ןײגַײברַאֿפ ָאד טעוװ טנָארֿפ רעד ןעוו ? ןרעוו טנערּברַאֿפ טעוו ץלַא ןוא ןלַאֿפ טעוו

 ןוא ,ןעמ טּבעל לַײװרעד .ןרעוו טשיװעגּפָא סנבעל ךס ַא ןֹוא ןרעַײש ךס ַא ןלעו

 טסייו רעוו .ןרעַײש יד ןליֿפנָא ןוא ,ןעלמַאז ,ןעלמַאז ןעמ ףרַאד טּבעל עמ זַא

 ןייגוצנַײרַא ןעגניווצ ןוא דרע לקיטש סָאד ןעמענוצ טשינ ןלעװ ןסור יד יצ

 ,זָאכלָאק ַא ןיא

 זיא סע .ןעמענ טלָאװעג טשינ רענייק ןיוש טָאה עטָאלז-עיצַאּפוקָא םעד

 יװ ייס ןּבָאה םיטילּפ יד .זַײּפש רַאֿפ ןכַאזטרעװ :טלעג ןָא לדנַאה ַא ןרָאװעג

 עסיורג טַאהעג ןּבָאה םירעיוּפ יד ,ןכַאז ערעייז ןטלַאה וצ ּוװ טַאהעג טשינ

 ...סרעַײש

 טשינ טָאה רע .טקיטכענעג טשינ רע טָאה טגָאטעג טָאה רע ּוװ -- קערוי

 ןטלַאה טזומעג טָאה רע סָאװ ןטסנידרַאֿפ עסיורג ענַײז ןָאטוצניהַא ּוװ טַאהעג

 ןוא ןעמוקַאּב וצ ןעוועג רעווש זיא ,ןרַאלָאד רענַאקירעמַא ,?ןשקָאל, .םיצֿפח ןיא

 ַא רַאֿפ ןּבעג ןסייהעג ךיז טָאה עמ סָאװ רועיש ןייק טַאהעג טשינרָאג טָאה סע

 ,עקלופ-ריזח עטרעכיורעג עצנַאג ַא ,עקניש ַא ןּבעגעגקעװַא טָאה קערוי .רַאלָאד

 ,טנַאילירּב ַא זיא סע זַא טגָאזעג םיא טָאה עמ סָאװ ןייטש ַא טימ לגניר ַא רַאֿפ

 ןוֿפ רעמ טשינ ןסייוו םירעיוּפ יד רעּבָא ,ןטנַאילירּב ןגעוו טשינרָאג טסייוו רע

 ביוא וליֿפַא ,טנַאילירּב ַא סע זיא ןַײּפש ףיוא ןטַײּבסױא סע ןָאק עמ ּביוא .םיא

 ,זָאלג ןֿפילשעג לקיטש ַא יװ רעמ טשינ זיא סע

 עשטַײד טימ וליֿפַא ,טלדנַאהעג ,טעַײמשעג .טוג ןעוועג םיא זיא גָאטַַײּב

 -עג ןיילַא ןּבָאה סָאװ רעדָא ,ןעניזַאגַאמ-זַײּפש טריוקַאוװע ןּבָאה סָאװ ןטַאדלָאס

 יד .רעַײֿפ טגיילעגרעטנוא ןּבָאה ייז רעדייא ןעניזַאגַאמדזַײּפש ןוֿפ טעװערּבַאש

 יב םירעיוּפ יד .עקידרקֿפה ןענעז ןטַײצ יד .קערש טימ לוֿפ ןעוועג ןענעז טכענ

 ץלַא ךיז ףיוא טגָארט טילּפ ַא זַא ןסייוו םינוק יד ךיוא ןוא טֿפױק רע ןעמעוו

 טעװ ץעמע ּביוא ןכוז םיא טעװ רעוו ןוא ןסיוו טעװ רעוװ .טגָאמרַאֿפ רע סָאװ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רע זיא ױזַא יו ?ןענעשרי םיא ןוא ּפָאק ןרעּביא קַאה ַא טימ ןעגנַאלרעד םיא

 סָאד סָאװ ּבילוצ ןוא ןּבעל ןעמ ןָאק יו ? םירֿבח ענַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא

 טָאה רע ? ןלייט וצ סע ןעמעוו טימ טשינ טָאה רע זַא ןעלדנַאה ןוא ןעַיײמש עצנַאג

 ןצכעוטֿפױא ענַײז טימ ןוַײװַאּב וצ ךיז ןעמעוו רַאֿפ טשינ וליֿפַא

 טָאה דנַאטשּפױא ןוֿפ רעַײֿפ סָאד ?ןּבילבעג ץעמע זיא סע יצ טסייוו רעוו

 יד ,"סקליווק יד טשרע .,הרֿבח ןַײז ןוֿפ םענייא יו רעמ ןטינשעגרעטנוא רעכיז

 זיא טנָארֿפ ַא ?ַײרֿפ ןיוש ןענעז שולימ ןוא ַאשטֿפעטס ....ןטימעסיטנַא עדליוו

 עכעלטע רָאנ -- וָאֿפעװי ַײב ןטכַאלש ערעוװש ,רעדיווש ןעגנַאגעגכרודַא

 -עלַאּב ענַײז וצ ןעשעג זיא סע סָאװ טסייו רעוו .רעדיווש ןוֿפ רעטעמַאליק

 ,קעציוו .ץוש ןבעגעג ןּבָאה ייז סָאװ יד וצ ןוא ,רעדניק ענעגייא ערעייז וצ ,םיטָאּב

 ? םיא וצ ןעשעג זיא סָאװ ,עלַא וצ עטַאט ַא יו ןעוועג זיא קעציוו רערעַײט רעד

 רשֿפא טלָאװ ,ןּבעל ןּבילּבעג זיא סָאװ דַיי רעקיצנייא רעד זיא ,קערוי ,רע ּביוא

 לייק ַא ןבעגעג ךיוא םיא טלָאװ קליוו קינשטורָאּפ רעד ביוא ןעוועג רעכַײלג

 ,ּפָאק ןיא

 טימ רעלעק םעד ןוֿפ סױרַא ,קליוו םעד ןוֿפ ןריֿפ טזָאלעג ךיז טָאה רע

 ןוא ןסָאשעג טָאה קליוו ? טיוט ןעוועג עלַא טשינ ןענעז רשֿפא ? םיתמ טימ ? םיתמ

 ינק יד ףיוא ןייטש ןּבילּבעג ןענעז ןעלוװוַאּפ טימ ךַאטס ןוא ,ןסָאשעג ןוא ןסָאשעג

 ןוֿפ טנעמונָאמ ַא יװ סמערָא סנרעדנַא םעד ןיא רענייא טרעמַאלקעגנעמַאזוצ

 ןליֿפַא ךיז ןבעגרעטנוא טשינ ןוֿפ עיציזָאּפ-סיעכהל ַא יוװ ,תוירזכַא רעכעלשטנעמ

 "-ינַאס ַא ןעוועג זיא רע ? טיוט ןעוועג טשינ ךָאנ ייז ןענעז רשֿפא ןוא .טיוט םעד

 ןשזַאדנַאּב ךיוא שינעטלעהַאּב רעד רַאֿפ טעװערבַאשעגנָא טָאהעג טָאה רע .רַאט

 רע ביוא ןעװעטַארּפָא ןצעמע טנַאקעג ךָאנ רע טלָאװ רשֿפא .ןטנעמַאקידעמ ןוא

 ? רעלעק םוצ ןֿפָאלעגקירוצ טלָאװ

 -לָאװער םעד ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה קליוו ןעוו ןֿפױלקירוצ טֿפרַאדַאּב טָאה רע

 ןגײלקעװַא ןוא רעװלָאװער םעד ןּפַאכ ,ןָאט גנורּפש ַא טֿפרַאדַאּב טָאה רע .רעוו

 ןעז ןוא םיא ףיוא ןליצ רָאנ ,לָאמַאטימ םיא ןסישרעד טשינ ,ןיינ -- -- םעד

 ןגעק רעטנֿפָאװַאּבמוא ןַא טייטש רע ןעוו ןַײז ןָאק קליוו רעד דלעה ַארַאֿפ סָאװ

 ,רעװלָאװער םענעדָאלעג ַא

 עלַא ןסָאשעגסיוא טָאה קליוו .קידייל ןעוועג יאדוװַא זיא רעוולָאװער רעד

 טלדנַאה רע .ןעור טשינ טעװ רע רעּבָא .ןקעטנַא ןוא ןעלווַאּפ ,ן'כַאטס ןיא ןליוק

 ןָאט טשינרָאג רעטעּפש ןענָאק לָאז רע ידּכ ןגעמרַאֿפ ַא ּפָא טרָאּפש ןוא טציא

 ןעמענ םיא לָאז סע ביוא וליֿפַא .ץקליוו ןכוז ןוא ןסַאג יד ןיא ןײגמורַא רָאנ

 "?ןוז רעשיטניה ,ךימ טסקנעדעג וד; .ןכוז םיא ןרעהֿפױא טשינ רע טעוװ ןרָאי

 ,טשינ ךימ טסנעקרעד וד .ןקַאּפ םיא טעוװ רע ןעוו ןָאט יירשעג ַא רע טעוװו

 טסָאה טניימעג טסָאה וד ?טשינ ךימ טסנעקרעד זַא רָאנ ךיז טסכַאמ רעדָא

 ךיוא ןיּב ךיא ,ַאה ,ַאה ,ַאה .תועט ַא טכַאמעג טסָאה ?ַאה ,ןדִיי עלַא ןסָאשעגסיוא
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 ןגיוא עלעקנוט

 ןַא ןיּב ךיא .רעדרעמ ַא זיא רע ,םיא טױיטסערַא !ײצילָאּפ !יײצילָאּפ !דִיי ַא

 ןגיוא ענעגייא ענַײמ טימ ןעזעג סע ּבָאה ךיא ,תודע

 ןעוו טלָאמעד יװ ,ּפָאק ןיא עװַאל עקיסילֿפ עסייה ןוא לעק רעד ןיא רעַײֿפ

 -ַאּב טשינ ןּבָאה המקנ ןגעװ סעיזַאטנַאֿפ יד .םירֿפח ענַײז ןסָאשרעד טָאה קליוו

 םיא טָאה טײקנײלַא יד .קיטייו םעד טליקעג טשינ ןּבָאה ןרערט יד .טקַיור

 א רעטנוא ןֿפָאלשעג זיא רע ןעוו וליֿפַא םיא טימ טרעדיושעג ןוא טקיטשעג

 .ענירעּפ רענעכוּפ

 רעד .ץיווענרעקס ןוֿפ טַײװ טשינ ףרָאד ַא ןיא טֿפױקעגנַײא טָאה קערוי

 -סױרַא טנוה ַא דניז ַאאס, .רעטכידעג יינש רעד ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא טניוו

 טרַאװעג טָאה קערוי .טגָאזעג עטרעיוּפ יד טָאה *,עכורעוװַאז ַאזַא ןיא ןגַיײרטוצ

 רעצרוק רעד זיא ,ןעוו רעדייא ,סָאװ רעדייא רעּבָא ,ןליטשנַײא ךיז לָאז טניוו רעד

 יד טָאה "ןקיטכענרעּביא ָאד טסנָאקק .טניו ןטימ ןגױלֿפרַאֿפ גָאט-רעטניוו

 ,ּפוז לסיש ַא ייז טימ ןסע ןטעּברַאֿפ םיא ןוא טגָאזעג עטרעיוּפ

 ,חצור ַא ןַײז ןָאק ןַאמ ריא רעּבָא ,םינּפ טוג ,טעֿפ ַא טַאהעג טָאה עטרעיוּפ יד

 ,טגערֿפעג קערוי טָאה 77 םייהַא ןַאמ ןַײד טמוק ןעוו;

 םעצולּפ סעּפע וטסגערֿפ סָאװ; .טכַאלעצ ךיז עטרעיוּפ יד טָאה *7 ןַאמ ןַײמ,

 *? ןַאמ ַא ןגעוו

 ".רעדניק טָאה ינַאּפ יד;

 ַא ףיוא ךיז ןֿפרָאװעג ,סערעילָאכ ידלַא וצ ,רוּכיש רעד ךיז ןֿפױזעגנָא;

 *,ןַאמ סיוא ןוא ,שטַײד

 5? גנַאל ןיוש;

 ",המחלמ ּבייהנָא ןיא ךָאנ ,ַא;

 ",עלעציּפ ַא רָאג ךָאנ זיא עטסגניי סָאד ? המחלמ ּביײהנָא ןיא;

 ַא ןוא רַאנ ַא ןוא רוּכיש ַא ןעוועג זיא ,קנעדנָא ןקילייה םוצ ,ןַאמ ןַײמ,

 "בעל ךיא ,ןרָאװעג טעגרהעג זיא רע .ןוז רעשיטניה

 טשינ ץלַא ךָאנ ךיז קערוי טָאה 7? דניק גנוי ַא ינַאּפ יד טָאה ױזַא יו רעּבָא;

 ,טניימ יז סָאװ טּפַאכעג

 טָאה קערוי .תוטשּפ טימ טרעֿפטנעעג יז טָאה ?,ןֿפוא ןקיּבלעז ןֿפױא,

 רע טָאה עלַײװ ַא ךָאנ טשרע .ןגיוא עטנפעעצ טיירּב טימ ריא ףיוא טקוקעג

 סעטַאיּפ יד ןוֿפ טקעדַאב םיא טָאה טייקטיור ַא ןוא ןגיוא יד טּפַאכעגקעװַא

 .ןעלצרָאװרָאה יד זיּב

 ןוֿפ ריט יד טלטײקרַאֿפ טָאה יז ןעוו ץרַאה ןוֿפ ּפָארַא ןייטש ַא זיא ןקערוי

 טשינ רע טָאה ריא רַאֿפ ןוא ןעמוקעג טשינ זיא רעטּבילעג ןייק .קינייוװניא

 ריא קערוי טָאה ",ןַײז גונעג טעוװ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ערדלָאק ַא; .ארומ ןייק

 ,טגָאזעג
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 ".טעּב ןיא ןֿפָאלש טסעוװ .ןרעוו ןרױרֿפעג טסעוװ ,טלַאק זיא דרע רעד ףיוא,

 .ענירעּפ עסיורג ַא ןוא סנשיק טימ לוֿפ טעּב ַא טקעדעגּפָא טָאה יז

 טימ ןגייל יאדוװַא ךיז טעוװ יז ,טעּב ןרעדנַא םעד ןיא ןֿפָאלש רעדניק יד

 םיא יז טָאה *,ןַײרַא טעּב ןיא ,ַאדַײה; .ןענַאטשרַאֿפ קערוי טָאה ,רעדניק יד

 .ּפמָאל םעד ןשָאלעגסיוא ןוא טגָאיעגרעטנוא

 ,טעּב ןיא ןַײרַא ךיוא זיא עטרעיוּפ יד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע

 טיירדעגסיוא ךיז טָאה עטרעיוּפ יד .טנַאװ רעד וצ טקורעגקעװַא ךיז טָאה קערוי

 ,ןכרָאנש ןעמונעג דלַאּב טָאה ןוא םיא וצ ןקור ןטימ

 ןוֿפ ֿברעמ ןעמוקעג זיא רע טניז ,ןֿפָאלשוצנַײא ןעוועג רעווש זיא ןקערוי

 רעּבָא ,םיטילּפ יד ןשיווצ רעגנוה טשרעה סע טסייוו רע .טֹוג רע טסע ,עשרַאװ

 טלייט סָאװ עיצוטיטסניא-הקדצ ַא ,*ַאנשטעלַאּפס ַאקעיּפָא; ןייק טשינ זיא רע

 רע .ןכיק עכעלטנֿפע ןייק ןיא טשינ רעמ טסע ןײלַא רע ,ןּפוז עטסיזמוא סיוא

 ךיוא לָאמַא ןוא ,ריּב זָאלג ַא וליֿפַא טקנירט ,ןעקנעש ןיא ,ןענַארָאטסער ןיא טסע

 "טולּב? ןּבָאה זומ .סרעלגומש עלַא יו ןַײז זומ רעלגומש ַא ,ןֿפנָארּב לקישילעק ַא

 ןטלַאה טשינ םיא ןלָאז ערעדנַא יד ,דייר עּבָארג ןדער זומ ,סעקיזיר ײלרעלַא וצ

 ,ןטלעז ןעמ ףרַאד ןגָאלש .טנַאה ַא ןּבײהֿפױא ןענָאק וליֿפַא זומ ,רעַײרֿפ ןייק רַאֿפ

 ,ץרא-ךרד ריד רַאֿפ ןעמ טָאה טנַאה ַא ןּבײהֿפױא טסנַאק וד זַא רָאנ טסייוו עמ זַא

 טיג רע .רעּבַײװ טימ תוקזחמ ערעייז ןגעוו ןלייצרעד סרעלגומש ערעדנַא יד

 דיומ ענייש ַא זַא םיסינ עכלעזַא טשינ ןֿפערט םיא רעּבָא ,ןשינערעהוצנָא ךיוא

 סַאּבלָאק קיטש ַא ןּבעגעג ןרעג טלָאװ רע .סַאּבלָאק קיטש ַא רַאֿפ ןּבעגּפָא ךיז לָאז

 ,ןגָאזוצסױא הּפרח ַא'ס .סעשירעּבַײװ ץלַא טימ יז ןעז ,דיומ ַא ןעז ןענָאק וצ רָאנ

 ליֿפױזַא טימ םיא וצ ץלַא ךָאנ טקוק לדיילק ַא ןיא טלָאקעד לקיטש ַא רעּבָא

 ,דגיק ַא ןָא טגיוז עמַאמ ַא יוװ ןעזעג לָאמנייא יו רעמ ןיוש טָאה רע .עירעטסימ

 ,עשלדיימ ַא שרעדנַא סעּפע ןוא ,טסורּב עשעמַאמ ַא זיא שרעדנַא סעּפע רעּבָא

 טגעװַאּב סָאװ ,דוס טימ טנדָאלעגנָא יו עלעקזולּב ַא רעטניה ךיז טלגרעּב סָאװ

 ןסירעג ךיז טלָאװ טלעוו ענעטלַאהַאּב עצנַאג ַא יװ ןעמעטָא ןרעווש םִַײּב ךיז

 טעװ חסּפ ֿברע רעּבָא ,ןעניימ עלַא יו רעגנִיי עקַאט זיא רע .ןרעוו וצ טקעלּפנַא

 רעטכעלעג עטסערג'ס טכַאלעג ןטלָאװ םירֿבח ענַײז .רָאי ןצכעז ןרעוו ןיוש רע

 וצ רעטצנעֿפ ַא רעּביאנגעק ן'העש ןענַאטשעג זיא רע יװ ןעזעג ןטלָאװ ייז ביוא

 סָאד ןגױצעגּפָארַא טָאה יז יוװ רָאנ ןעזעג טָאה רע .סיוא ךיז טוט לדיימ ַא יוװ ןעז

 יד ןשָאלרַאֿפ יז טָאה "ןטכעדעג ןטכערק םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעּבָא ,דיילק

 ,ןָאטעג סע טָאה יז רעדייא ןרעוו טרַאדעגּפָא טֿפרַאדעג ריא ןּבָאה טנעה יד .טכיל

 ,עקלַאה יד ןָאטסױא טנָאקעג טשינ ךָאד יז טלָאװ טנעה עטרַאדעגּפָא טימ רעּבָא

 ,טסירּב עריא ןעזעג טשינ יװ ַײס טלָאװ רע ןוא ,לדנעטס סָאד

 וצ ןכירק טגעלֿפ ַאלעה .טלָאװעג טלָאװ רע ּביוא ןעז טנָאקעג סע טלָאװ רע
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 דיילק ריא טַאהעג טָאה יז ןעוו טלָאמעד .ךיז ןוֿפ טגָאיעג יז טָאה רע ןוא ,םיא

 רע -- טסורּב לקיטש ַא ןעזעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא םערָא ןרעטנוא ןסירעצ

 -נַײרַא ָאד טלָאװ ַאלעה ּביוא ,דיילק ריא ןסירעצ ױזַא ןוויּכּב טָאה יז ןרעווש ןָאק

 -- -- טלָאװ ,טעּב ןיא םיא וצ ןכַארקעג

 יז טָאה .ּפמָאל םעד ןשעלסיוא ןכָאנ ךַײלג טעּב ןיא ןַײרַא זיא עטרעױּפ יד

 -- -- -- ןּבָאה זומ יז ,עטעֿפ ַאזַא זיא יז ?ןָאטעגסיױא ךיז

 םיא ןּבענ .דניק ַא טגיוועג ךָאנ יז טָאה קירוצ םישדח עכעלטע טימ .ַאב

 .עמַאמ ַא רָאנ ,ַאלעה טשינ טגיל

 ךיז טריּבורּפ ןוא ענירעּפ רענעכוּפ רעד רעטנוא טציוושעג טָאה קערוי

 ,בַײל סייה ןעוועג זיא'ס ,ענירעּפ יד רָאנ ןעוועג טשינ זיא סע רעּבָא ,ןקעדּפָא

 לעק יד .ןַאמ ַא ןעוועג זיא ןוא ,ןקָארשרעד ןעוועג זיא רע ,טעקַאנ ןעוועג זיא רע

 ןוא ּבַײל קידעילג ןיא ןעקנוזעג קיּביגכָאנ זיא רע רעּבָא ,ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג זיא

 ַא ןָאטעג ּפוטש ַא טָאה יז .טקידנעעג ךיז טָאה סע ןעוו טשרע טלּפַאצעגֿפױא

 ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ טָאה יז ?.גיוז ,לגנִיי ַאנ; :ליומ ןַײז וצ טסורּב עסיורג

 ,טנייוועצ םעצולּפ ךיז טָאה רע סָאװרַאֿפ

 טָאה קערוי .ןסַײּבנָא ףיוא ּפוז עקַאמשעג ַא טכָאקענּפָא טָאה עטרעיוּפ יד

 סָאװ עקדּוװ לזעלג סָאד ןעקנורטעגסיוא רעּבָא ,ּפוו רעד וצ טרירעגוצ םיוק ךיז

 טָאה יז רעּבָא ,דַיי ַא זיא רע זַא טקעדטנַא יאדװַא טָאה יז .טגנַאלרעד םיא טָאה יז

 טשינרָאג טָאה יז סָאװ ןדירֿפוצ ןעוועג ךיוא זיא רע .םעד ןגעוו טגָאזעג טשינרָאג

 ,םולח ַא רָאנ ןעוועג זיא סע ייהעלע ,טכַאנַײּב ןגעוו טגָאזעג

 טָאה רעלגומש ַא .קנעש ַא ןיא ןסעגעג טָאה קערוי .רעטעּפש געט עכעלטע

 םיטרּפ ךס ַא טימ טלייצרעד טָאה רע .טכַאנ עטצעל ןעוטֿפױא ענַײז ןוֿפ טלייצרעד

 ַא טַאהעג ךיוא ןיוש טָאה ,קערוי ,רע .ןלייצרעד םַײּב טקעלַאּב שזַא ךיז ןוא

 רע ,רעטצניֿפ ןעוועג זיא'ס .ןעוו ןוא סָאװ טשינרָאג טסייוו רע רעּבָא ,ןרַאֿפרעד

 יד םיא ךיז טָאה רשֿפא ?ערעילָאכ ַארַאֿפ סָאװ רעדָא ,ןֿפָאלשרַאֿפ ןעוועג זיא

 עלעטניּפ ןיורּב ַא ןגעו טלייצרעד רעלגומש רעד ?טמולחעג רָאנ ךַאז עצנַאג

 ּביוא .לּפָאנ ןייק ןגעוו ,ךיוּב ןייק ןגעוו טשינ טסייוו רע ,לּפָאנ ןּבענ ךיוּב ןֿפױא

 זיא רע .ןָאט וצ סָאװ ןסיוו טשינ וליֿפַא רע טעוװ םיא וצ ןעמוק לָאז לדיימ ַא

 יײּברַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא ץלַא טעמּכ זיּב ןֿפָאּפעג

 טעוו לָאמ סָאד .ץיווענרעקס ןּבענ ףרָאד םעד ןיא ןעגנַאגעגקירוצ זיא קערוי

 ןוא ליומ ןַײז ,ןֿפָא ןַײז ןלעװ ןגיוא ענַײז .ּפמָאל םעד ןשעלסיוא ןזָאל טשינ רע

 ןעמ ןָאק ןגרָאמ ,ןעמ טּבעל טנַײה .טעּפמיק ןיא ןגיל טשינ ןלעוו טנעה ענַײז
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 טזָאל סע ןמז-לּכ ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןּפַאכנַײרַא ןעמ ףרַאד ,המדא רעד ןיא ןגיל

 רעד קערוי ,רע .טירט ןשירעליווװ ,ןרעטנומ ַא טימ ןעגנַאגעג זיא רע .ךיז

 וצ רעשרעה ַא יװ טייג רע .תונוחצנ ענעגייא טימ ןַאמ ַא ןיוש זיא ,קַאּבָאשזד

 ,לכעּבענ ַא זיא רע זַא ןעניימ טשינ יז לָאז ןוא . ..עירָאטירעט רעטרעּבָארעד ןַײז

 ,שיטעצַאֿפ וצ זיא סָאד ,ןיינ ,ןָאט שוק ַא ריא רע טצוװ ןעמוקנַײרַא טעוו רע רָאנ יו

 ַא טימ ןרָאֿפנַײרַא טעו רע ,רעסעּב ךָאנ .ןטניה ןיא ןָאט ּפונק ַא ריא טעװ רע

 -- -- טעװ רע ,דיילק ריא ןוֿפ טלָאקעד ןיא טנַאה

 רע .טּפַאלקעגנָא טָאה קערוי .קינייװניא ןוֿפ טלטײקרַאֿפ ןעוועג זיא ריט יד

 ?ןַאמ ַא ןוֿפ לוק סָאד סע זיא -- -- ןוא טעקיכיכ יז ,טרעה

 טָאה סע .ריט רעד ןוֿפ ערַאּפש ַא רָאנ טנעלעגֿפױא טָאה עטרעיוּפ יד
 טנֿפעעג טָאה יז ,ןֿפנָארּב ןטכעלש ןוֿפ חיר ַא ערַאּפש רעד ךרוד ןגָאלשעגסױרַא

 טלָאװ יז .עטרעױּפ עטעֿפ עטיירּב ַא ןעזעג טָאה רע ןוא רעטיירּב לסיּבַא ריט יד

 וצ ריא טימ ךַײלגרַאֿפ ַא ןיא הלילח !ןיינ !וֿפט -- -- -- ממ ןַײז ןַײז טנַאקעג

 ,טייקסואימ ַא ,זָאנ עקישטַאלּפ ַא -- -- -- עלעדייא ,ענייר ,ענייש ןַײז ןענָאמרעד

 ?ןענַאדנוֿפ סיױרַא ךיז ןעמ טיירד יו

 שטרעױּפ יד טָאה ?,ןֿפױקרַאֿפ וצ טשינרָאג טנַײה ּבָאה'כ ? לגנִיי וטסליוו סָאװ;

 ,ריט יד טקַאהרַאֿפ ןוא ןגירשעגסױרַא

 רעוו ,ןֿפױקרַאֿפ וצ סָאװ טשינרָאג טנַײה טָאה יז !אקֿפנ ַאזַא !עוורעטס ַאזַא;

 "-- -- ַאזַא 1 ןֿפױקרַאֿפ וצ טָאה יז סָאװ ןֿפױק ןעד ליוו

 ? עיזַאטנַאֿפ-טכַאנ רעטציירעצ ַא ןוֿפ םולח ַא רָאנ ןעוועג עקַאט סע זיא רשֿפא

 ןָאק רעקירָאי-ןצכעז ַא זַא טגָאז עמ !ּפעק סמיאנוׂש עלַא ףיוא םולח רעזייּב ַא

 ןבענ ףרָאד טסיװ ַא ןיא :םיא טלעֿפ סָאד ךָאנ ןכַאמ רעגנַאװש ןיוש ךיוא
 ,ןטַאט ןלעדייא ןַײז ןוֿפ לקינייא ןַא ,רזממ ַא ןרעגלַאװמורַא ךיז לָאז ץיווענרעקס

 -מָארגָאּפ ַא ,ץעיוװָארַאנ ַא ןסקַאװסיױא רשֿפא טעװ סָאד .ןדייז ןקילײה ןַײז ןוֿפ

 ! ןַײרַא ןוז סנטַאט ןַײז ןיא חור ַא ,קליוו קינשטורָאּפ רעד יװ רעדרעמ ַא ,קישטש

 ר

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןוא סעכושט ענשזַאװ ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז

 סיורג ַא וליֿפַא ןוא ןוה יד ןּבעג וצ ריא ןעוועג טיירג רעּבָא זיא קערוי .טלעג

 ץלַא סָאד ןּבעגעג ריא טלָאװ רע .טיורּב שירעיוּפ ןקַאּבעג-שימייה "*עקסיָאוװס;

 ןרָאװעג זיא רעיורט רעד .קירעיורט ױזַא םיא ףיוא ןקוק טשינ לָאז יז יּבַא

 ןיא דחּפ רעד רעסערג ץלַא ,ןזיװעגסױרַא טָאה רע טייקסטוג רעמ סָאװ .קערש

 סָאד .טגיוו ןוא טסָארֿפ ןוֿפ טור טציא זיא םינּפ טלּפוטשעג ןַײז .ןגיוא עריא

 ?סלשעה עלעדייא יד ןוֿפ סעּפע הרוצ ןַײז ןיא ןּבילּבעג טשינ זיא .רע טסייוו

 עקסַאמ ַא םינּפ ןַײז ףיוא ןעיצוצֿפױרַא טיִמַאּב קרַאטש סנטצעל ךיז טָאה רע
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 ןגיוא עלעקנוט

 קידנקערשּפָא ןַײז .עקסַאמ ןייק טשינ רעמ ףרַאד רע .טייקשירעגנויליוװ ןוֿפ

 ןעמוקעגמוא זיא לשעה לסָאי .ןרָאװעג זיא רע סָאװ םעד ןוֿפ לגיּפש ַא זיא םינּפ

 סָאװ רעכיװרַאמ רעד .קַאּבָאשזד רעלגומש רעד זיא רע .ןעלהנח טימ ןעמַאזוצ

 רַאֿפ טילּפ ַא וצ סע טֿפױקרַאֿפ ןוא לדיילק טצונעג ַא רַאֿפ שיילֿפ ָאליק ַא טֿפױק

 רעּבמיּב טעקָאלשז סָאװ אֿבוסו ללוז רעקירָאי-ןצכעז ַא ,דלָאג רעדָא ,?ןשקָאל;

 ,אקֿפנ רעסואימ רעטלַא ןַא טימ טעּב ןיא ךיז טרעגלַאװ ןוא

 יד ,ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא רעדיוו טָאה ןוא ןעגנַאגעגקירוצ זיא קערוי

 יז .רעטצנעֿפ עטעװָאקרַאֿפ-טסָארֿפ יד ךרוד ןעז טנָאקעג טשינ םיא טָאה ױרֿפ

 םיא וצ טדערעג ןוא ןעמוקקירוצ טעװ רע זַא טכירעג ךיז ,סיוא טזַײװ ,טָאה

 ,ריט רעטכַאמרַאֿפ רעד ךרוד

 ַא ןרָאװעג ןריוּבעג טשינ ןיּב ךיא; ,ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,ינַאּפ;

 ןיּב ,םניחב-ּבלַאה טֿפױקעג טנַײה ּבָאה ךיא .המחלמ עטסיוו יד זיא'ס .רעלגומש

 ".ןּבָאה ארומ טשינ רימ רַאֿפ ףרַאד ינַאּפ יד .האיצמ ַא ןּבעגקעװַא סע טיירג ךיא

 ארומ סעּפע ךיא ףרַאד סָאװרַאֿפ ? ארומ, .,טלַארּפעגֿפױא ךיז טָאה ריט יד

 .ןקערוי טרעכיזרַאֿפ יז טָאה *,ןּבָאה וצ ארומ סָאװרַאֿפ טשינרָאג ּבָאה ךיא ? ןכָאה

 .דחּפ טימ ןסירעגֿפױא ןגיוא עריא ,טרעטיצעג ןּבָאה טנעה עריא

 ךָאנ ןענעז ייז גנַאל יו רעּבָא ,ףוס ןטסיװ ַא ןַײא ןיוש ןעמענ סעגַאװש יד;

 "...ערעדנַא יװ רעמ ךיא ,ןּבָאה וצ ארומ סָאװ עלַא ןּבָאה ָאד

 יו רעמ ץע/ .ןײגנַײרַא טזָאלעג םיא ןוא ריט רעד ןוֿפ טקורעגּפָא ךיז טָאה יז

 סע טָאה סָאװ ? רימ סָאד ץע טגָאז סָאװרַאֿפ ןוא ?ץע דָארג סָאװרַאֿפ ? ערעדנַא

 *? ךימ טימ ןָאט וצ

 זיא יז זַא טזַײװ דחּפ ריא .יודיוו ןַײז רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה קערוי

 טָאה רע סָאװ םעדכָאנ .רעכיז ףיוא ןסיוו טשינ לָאמנייק ןָאק עמ רעּבָא ,"ךמע;

 ןעױרטרַאֿפ טשינ םענייק רַאֿפ ךיז רע טעוװ קליוו קינשטורָאּפ םעד ןוֿפ ןעזעג

 *,רעלגומש ַא ןיִּב ךיא לַײװ ,ערעדנַא יו רעמ ךיא,

 רעּבָא ,האיצמ ַא ןבעג רימ ליוו רע סָאװ ןַאּפ םעד ןוֿפ ןייש רעייז זיא'ס;

 סָאװ .,ןילַא שטנעמ ַא ןיּב ךיא .ךיא יו רעקיטיינ סע ןֿפרַאד סָאװ עכלעזַא ןַארַאֿפ

 *ןיײלַא שטנעמ ַא ןעד ףרַאד

 טָאה יודיוװ ןַײז ןעיצקירוצ סָאד אקווד זַא ריא ןיא טנעקרעד טָאה קערוי

 יוװ ,לגנָיי ַא טָאה יז זַא רעּבָא ,קינװָאצלַאמש ַא זיא רע זַא דשח ריא טרענעלקרַאֿפ

 טלַאה יז .םיא רַאֿפ ארומ ץלַא ךָאנ יז טָאה ,*ןַאּפ, ןרילוטיט ןעמונעג םעצולּפ ,רֶע

 סע ,ןײלַא טשינ ,סיוא טוַײװ ,זיא יז .ןײלַא זיא יז זַא ןרזחרעּביא ןייא ןיא

 -עגנָא ךיז רע טָאה סָאװ .ט'רסמ ןעזסיוא רעייז סָאװ יד יאדוװַא ךיז ןטלַאהַאּב

 -- -- טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא, ? טיוט םוצ יז טקערשרעד ןוא ריא ןיא טעּפעשט

289 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,זדלַאה ןיא ןָאטעג קיטש ַא םעצולּפ םיא ןּבָאה ןרערט *-- -- -- טניימעג ּבָאה ךיא

 ,ןֿפָאלעגסױרַא זיא ןוא שיט ןֿפױא ןוה יד ןוא טיורּב סָאד ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רע

 ,ןֿפָאלטנַא זיא קערוי .ןֿפורעג יז טָאה *,עינַאּפ ,עינַאּפ,

 ,טנייוועג ליֿפױזַא טכַאנ יד טָאה רע סָאװרַאֿפ טסּוװעג טשינ ןיילַא טָאה קערוי

 רעד וצ סעּפע ןגָארטקעװַא טלָאװעג רעדיו רע טָאה רעטעּפש געט עכעלטע

 .זיוה ריא ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ רעמ רעּבָא ,ױרֿפ

250 



 לייט רעטירד

 לגנארעג

 וצ ךיז ןקידנעקנירט ַא ןוֿפ לגנַארעג רעד יו ... ,,

 ".גערּב ַא וצ ןגָאלשרעד

 וצ רצוי ,יייקלא,, טויּפ םעד ןופ

 ,חסּפ ךָאנ תבש ןטרעפ םעז ןגָאז

 .קוח קחצי יברב םירפא ונבר ןופ
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 ןיטע טש

 ןשירעגיז םעד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז סרעלגומש ןוא סעקינווָארּבַאש תונחמ

 עשירעטילימ עשיסור ףיוא ןגָארטעג ךיז טָאה קערוי .רעטילימ ןשיטעיווָאס

 ןגיוצעג רעדיוו ןּבָאה רעטילימ שטַײד סענָאלָאק עגנַאל .ֿברעמ םוצ סנגָאװטסַאל

 סָאװ ןשטַײד עקיבלעז יד סָאד ןענעז .ענעגנַאֿפעג רַאֿפ ןרעגַאל וצ ,חרזמ ןייק

 עקידהּפצוח טימ ,עקיטכיצ ,ןעלקיצרָאטָאמ ףיוא עשרַאװ ןייק ןגױלֿפעגנַײרַא ןענעז

 ןעקנוהעגרעטנוא ייז ןּבָאה טציא ? רעייז ןעוועג ןיוש טלָאװ טלעוו יד יוװ ,ןקילּב

 ףיש יד .סעטַאמש עקיצומש טימ ןדנוּבעגמורַא סעטַאיּפ ענעּבירעגּפָא ףיוא

 ףיוא ייז ןטיּבעגסיוא ,ךיש ןָא ןצנַאגניא רעדָא ,ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנָאהעגנָא

 -ומש ךיז ןפעלש ייז .טנזיוט ַא טיה טַאדלָאט רעשיסור ןייא .ןסָאריּפַאּפ לקעּפ ַא

 ,יײז ןוֿפ ןטעּפש ךעלגניי עשיליוּפ .סעדרָאמ ענעסקַאװרַאֿפ טימ ,ןזָאלעגּפָא ,עקיצ

 ענעכַארקעצ עקידכעבענ טציא ןענעז קלָאֿפ-ןרעה ןוֿפ ןיז יד .ייז ףיוא ןעַײּפש

 דליּב ַא ןטיהעגֿפױא ןגיוא ענעקָארשעצ ערעייז רעטניה ךיז טָאה .ןשינעֿפעשַאּב

 רָאג ייז ןענעז רשֿפא ? טעליוקעג ןוא טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג ןּבָאה ייז סָאװ יד ןוֿפ

 ,ןײלַא ךיז וצ תונמחר טימ לוֿפ ןוא ,טגיזַאּב ייז ןּבָאה סָאװ יד ֹוצ האנׂש טימ לוֿפ

 ,"עכַארק וצ הוואּת ןוא האנׂש עַײנ ַא ייז ןיא ןיוש טרעטַײא סע זַא ןַײז ןָאק סע

 ,ןֿפַאלקשרַאֿפ טזָאלעג טשינ ךיז ןּבָאה ןוא ,קידהּפצוח ױזַא ןענעז סָאװ יד ןגעק המקנ

 קידייל ,ןעמוקעגנָא זיא קערוי ןעוו טָאטש עקידייל ַא ןעוועג ךָאנ זיא ןיטעטש

 -רעּביא ןּבָאה ןשטַײד ענעֿפָאלטנַא יד סָאװ סטוג ןוא ּבָאה טימ לוֿפ ,ןשטנעמ ןוֿפ

 טָאטשי-ץענערג ַא ,ןלױּפ םעַײנ ןוֿפ לייט ַא ןַײז טעװ ןיטעטש טגָאז עמ .,טזָאלעג

 ,ןילרעּב ןייק געוו ןֿפױא

 ָאטעמ ַא ןרָאװעג ןיטעטש זיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײא זיא ןילרעּב רָאנ יו

 -סיוא ךיז ןזיװַאב ןיוש טָאה סָאװ לגנִיי ַא -- קערוי .ןילרעּב טימ לגומש ןרַאֿפ

 -ֿפױרַא ןרעג םיא טָאה עמ .ןסור יד ַײּב ןח ןענוֿפעג טָאה שיסור לסיּבַא ןענרעלוצ

 ,ץענערג רעד רעּבירַא ןגָאװטסַאל ַא ףיוא ןעמונעג

 ןַָאטעגנָא ךיז קערוי טָאה ץענערג רעד רעּבירַא ןעגנַאגעג זיא וע ןעוו רָאנ

 םַאדנעטסריֿפרוק ףיוא הנילמ ןַײז ףיוא ,ןיטעטש ןיא לעטָאה ןַײז ןיא .לגנִיי ַא יו

 ךיג ךיז ןּבָאה סע .םישוּבלמ עשיטעצַאֿפ עטנַאגעלע טַאהעג רע טָאה ,ןילרעּב ןיא

 יו רעלענש ךָאנ ןצנַאט טנרעלעגסיוא ךיז טָאה קערוי .ןלַאקָאל-טכַאנ טנֿפעעג

 טענגיס ַא וליֿפַא ןוא רעגייז םענעדלָאג ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע .שיסור ןדער
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 ןיוש ןוא םישדח עטצעל יד ןיא ןסקַאװעגרעטנוא לסיּבַא זיא רע .רעגניֿפ ַא ףיוא

 ןוא לגניי ַא יװ טציודעג ץלַא ךָאנ םיא טָאה עמ רעּבָא ,רעסעמלָאג ַא טצונעג

 ,ךעלּבירגקָאּפ יד סע ןענעז .טײקשיטנַארֿפ ןַײז ףיוא עינָאריא טימ טקוקעג

 ַא יו ןעזסיוא םיא ןכַאמ סָאװ ,ךעלּבירג-ןקָאּפ יד ןשיוװצ ךעלרעטָאלּב יד רעדָא

 לָאמנײק רע טעװ ךעלּבירג-ןקָאּפ יד ןוֿפ ,ןגָאינָא רע טעוװ ןרָאי ? ןטלעטשרַאֿפ

 ןַײז אקוװד ןוא ׁשַא ןרָאװעג ןענעז רעמינּפ ענייש ליֿפױזַא .ןרעוװ רוטּפ טשינ

 { ןּבַײלּב טֿפרַאדַאּב טָאה ףוצרּפ

 ןסעגעג ןרעג טָאה עמ .טלעג טימ ןֿפרָאװעג ךיז ןוא טוג טצנַאטעג טָאה רע

 ןעוו םיא ףיוא ןטרַאװ ָאד לָאז סָאװ ץעמע רעּבָא ,םיא טימ ןעקנורטעג ,םיא טימ

 ןוא טּפַאכעג םיא טלָאװ עמ בוא .טשינ סָאד -- ץענערג יד רעּביא טייג רע

 !טלעֿפ רע זַא טליֿפעג ץעמע ןעד טלָאװ 1 טסּוװעג ץעמע ןעד טלָאװ טריטסערַא

 ןדִיי ןוֿפ טמַאטש יז זַא דוס ַא טזָאלעגּפָא םיא טָאה ַאקזי עקרענלעק יד

 טרֿבח רע ,ןֿפערט וצ רעווש טשינ !דִיי ַא זיא רע זַא ַאקזוי טסייוו ןענַאװנוֿפ

 רעמיצ ןַײז ןיא ןעמוקוצֿפױרַא טמיטשעגנַײא ךיג טָאה ַאקזוי .ןדִיי טימ רָאנ ךיז

 טשינ םיא ךיז טּביילג סעּפע 1 דיי ַא זיא רע זַא טסייוו יז לַײװ .טעּברַא רעד ךָאנ

 ? םיא ןוֿפ רָאג יז טכַאל רשֿפא .ןדִיי ןוֿפ עקַאט טמַאטש יז זַא

 ריא טקידנעעג טָאה יז .ץַאקזוי ףיוא רעמיצ ןַײז ןיא טרַאװעג טָאה קערוי

 ריט ןיא ּפַאלק רעטכַײל ַא .טלמירדעגנַײא לַײװרעד טָאה רע .טעּפש טעּברַא

 עקַאט זיא'ס ,ריט רעד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה רע .טקעװעגֿפױא םיא טָאה

 לָאז רע ןכייצ ַא ,ןּפיל יד ףיוא רעגניֿפ ַא טגײלעגֿפױרַא טָאה יז יַאקזוי ןעוועג

 טָאה יז .רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא רעמיצ ןַײז ןיא ןַײרַא זיא ןוא ,ןדער טשינ

 -עלַאּב יד, .טירט עריא ןרעה טשינ לָאז עמ סיֿפ יד ןוֿפ ךיש יד ןֿפרָאװעגּפָארַא

 עריא .ןַײרַא רעיוא ןיא ךַײלג םיא טעקשושעג יז טָאה *,ןסיוו טשינ ןרָאט םיטַאּב

 רע .רעכעלזָאנ ענַײז טציירעג טָאה םוֿפרַאּפ ריא ,םינּפ ןַײז טלציקעג ןּבָאה רָאה

 יו ןעגנעה ןּבילּבעג ןענעז סמערָא ענַײז רעּבָא ,ןעמענמורַא טלָאװעג יז טָאה

 :טעּבעּבעג רָאנ ןוא טרָאװ ךעלטרעצ ַא ןגָאז טלָאװעג ריא טָאה רע .טכַאמ ןָא

 ענייש ַא ןעגנערּב ריד לע'כ ,ןעמוקעג טסיּב וד סָאװ ןדירֿפוצ ױזַא ןיּב ךיא

 ",ןילרעּב ןוֿפ הנּתמ

 ,טקידײלַאּב ךיז יז טָאה 7? הנּתמ ַא ּבילוצ ןעמוקעג ןיּב ךיא טסניימ וד;

 עטיירּב ןּבָאה סרעלגומש ,טוג ןידרַאֿפ'כ .תונּתמ סמענייק טשינ ףרַאד ךיא;

 ",.טלעג-קנירט ךס ַא גירק'כ ,טנעה

 גנוצ יד ןסַײּבּפָא טלָאװעג ךיז טָאה רע *1 ןעמוקעג וטסיּב ןעד סָאװ ּבילוצ;

 *,ריד ּבילוצ, .טקידיײלַאּב טשינ ךיז טָאה יז רעּבָא ,עגַארֿפ רעשירַאנ רעד רַאֿפ

 ,טרעֿפטנעעג יז טָאה

 ןטעּבעג ךיז רע טָאה *,שוק ַא רימ ביג;

 *,טשרעוצ רימ וד,
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 יז טָאה *ןּפיל יד טימ עקשטָאמס ַא זיא סָאד ,שוק ןייק טשינ זיא סָאד;

 טָאה רע .םינּפ ןַײז ןעמונעגמורַא טָאה יז ,ןָאטעג שוק ַא ריא טָאה רע ןעוו טכַאלעג

 ךיז ןּבָאה ןגיוא יד ןוא ,ןּפיל ענַײז ףיוא לגנוצ ריא ןוֿפ טײקטכַײֿפ יד טליֿפרעד

 ,תוקיתמ ןוֿפ ןסָאלשעג םיא

 ,עקזולּב ריא ןעלּפענקעצ ןֿפלָאהעג םיא טָאה יז .קיּביגכָאנ ןעוועג זיא יז

 ,שעוורעטנוא ריא ןוֿפ ךעלעקעה יד רעּביא טרעטנָאלּפעג ךיז ןּבָאה טנעה ענַײז

 ,ןעלגומש ןַײז ןגעװ טדערעג רָאנ טָאה יז .םעד ןגעק טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז

 ןעוו םיא טימ טציירעג ךיז יז טָאה *,רעמירַאּב ַא טסיּב וד ,רעּביא טסּבַײרט וד;

 ? טלעג סָאד וטסטלַאה ּוװ ןוא ,ןטסנידרַאֿפ עסיורג ענַײז ןגעוו טדערעג טָאה רע

 ",ךימ זַײװ

 ".ָא-ַאק-עּפ רעד ןיא סע טלַאה'כ;

 ַא ןיא ָאיַאק-עּפ זַא ןסיוו וצ גונעג ןסקַאװרעד רעּבָא ,גנוי ןעוועג זיא יז

 וו .ןציו ןָא; .טשינ רעמ טריטסיזקע סָאװ עסַאק-רָאּפשּפָא עקידהמחלמ-רַאֿפ

 טלדנחעג ךיז יז טָאה *!ןגָאװצסױא ארומ טסָאה ?טלעג ליֿפױזַא וטסטלַאה

 ,שיטעקָאק

 7? ךיד רַאֿפ ןּבָאה ארומ ךיא לָאז סָאװרַאֿפ;

 "...גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ץלַא ךיוא ריד יורטעג ךיא;

 -מערָא יד ןעלקעהוצּפָא ןעגנולעג ךעלדנע םיא זיא סע 7? ארומ טָאה רעווע

 ,טסורּב ריא וצ ןּפיל יד טימ ןלַאֿפעגוצ זיא רע .לדנעטס ריא ןוֿפ ךעלדנעּב

 ךימ טסוט וד ?ךיז ףיוא סע טסגָארט וד .עקירעגַײנ ַאזַא ןיּב'כ ,רימ גָאז,

 טשינ לּפענק ַא וליֿפַא טסָאה ןיילַא וד ןוא טַאהעג ךימ טָאה עמַאמ יד יװ סיוא

 ",טנֿפעעג

 טנעה יד ןסלײרּפָא טנָאקעג טשינ רעּבָא ,ןָאטסיױא טלָאװעג ךיז טָאה קערוי

 טסָאה וד, :ןּפַאטַאּב ןעמונעג םיא טָאה יז .ּבַײל טעקַאנ ריא ןוֿפ ןּפיל יד ןוא

 "3 ןֿפָארטעג ּבָאה ךיא ,ָאי ,ךיז ףיוא סע

 ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ןוא ריא ןוֿפ ןָאטעג ּפָא סיר ַא ךיז טָאה קערוי

 *? טלעג ןַײז טלַאה קַאּבָאשזד רעד ּוװ ןסיוו סיואכרוד טסליוװ וד; .טעּב

 יז *,קירעֿפעלש ןיּב'כ ןוא טעּפש זיא'ס .רימ וצ םוק ,לקַאּבָאשזד ןַײמ ,םוק;

 ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ןעמונעג ןוא טעּב ןוֿפ ערדלָאק-קעדוצ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה

 ,שעוורעטנוא לסיּב עטצעל סָאד ךיז

 רעטצנעֿפ ַא רעטניה ןענעֿבנגרַאֿפ ךיז טֿפרַאדַאּב טשינ טציא טָאה קערוי

 ַא ןענַאטשעג זיא ,םיא ןוֿפ טירט ייווצ ַא ,רעמיצ ןיא םיא יב .ןקוקנַײרַא ןוא

 רע סָאװ רעמ לָאמַא סָאװ טקעלּפטנַא טָאה ןוא ,לדיימ סואימ ןייק טשינ ,גנוי

 טצנַאלגעג רעּבָא ,ןֿפָא ןעוועג ןענעז ןגיוא ענַײז .ןעז וצ טמולחעג גנַאל ױזַא טָאה

 ענַײז טנֿפעעצ ךעלדנע טָאה רע .ףלח ַא יװ ףרַאש ןוא טלַאק רעַײֿפ ַא טימ

 רעד וצ טריֿפעגוצ יז ןוא םערָא ןטעקַאנ ריא ןעמונעגנָא ,ןטסױֿפ עטלַײּברַאֿפ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 סע ןוא ץכעוטנָא ריא ןּבילקעגֿפױנוצ ,טעּב םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא רע .ריט

 ,ריא וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא

 "?ןעשעג זיא סָאװ ,רערעַײט;,

 ",טשינ רעמ ךיד ליוו ךיא;

 ",ךיד ליוו ךיא?

 ".טשינ וטסעוו ָאד ןקיטכענ .ןעגנַאגעג ןוא ןָאטּפָא .ןָאט בילוצ ריד ןָאק ךיא;

 י-- == == ַא יו ךימ טסלדנַאהַאּב וד ןוא ,ּביל ךיד ּבָאה ךיא,

 "?ןעז טסליוװ .רעװלָאװער ַא ךיוא ּבָאה'כ ,טלעג ּבָאה ךיא;

 ןֿפָאלעגסױרַא זיא ןוא רעדיילק יד ךיז ףיוא ןגױצעגֿפױרַא לענש טָאה יז

 ,רַאזַאל ,דנַײרֿפ סקערוי .םָאל ןַײז וצ יוװ רעגרע ךָאנ זיא טלּפוטשעג ןַײז וצ

 .ײמרַא רעטיור רעד ַײּב עדַאגירּב רעשיליוּפ רעד ןיא סוֿפ ַא ןויױלרַאֿפ טָאה

 ןֿפױאק ןעגנַאגעג רע זיא ,סוֿפ ןייא רָאנ ןוא ןלַאדעמ עשיסור טימ טסורּב ַא

 -עיווָאס עכיוה םיֿפּתוש טָאה רע טגָאז עמ .סיורג טלגומש רַאזַאל ".רעכיז ןצנַאג

 ןוא ןסָאריּפַאּפ עשינַאקירעמַא טימ לוֿפ סנגָאװטסַאל טגנערּב רע .ןריציֿפָא עשיט

 -גנע ןוא ןענַײװ עשיזיױצנַארֿפ ,ןֿפָאטש-ליטסקעט עשטַײד ,טכורֿפ עטריוורעזערּפ

 ןוא ןיסעצנירּפ ַא יװ ןָאטעגנָא זיא עשטלַאס עננַאּפ יד לדיימ ןַײז .ןישזד ןשיל

 טשינ ּביוא ,קיצרעֿפ רָאי ַא ןוֿפ ןַאמ ַא זיא רַאזַאל .ןטנַאילירּב טימ ןעגנָאהַאּב

 ףיוא טרַאװ סָאװ לדיימ ןייש גנוי ַא -- לדיימ ןַײז טָאה רע רעּבָא ,רעמ ךָאנ

 טשינרָאג ךיז טלָאװ ,קערוי ,רע .ןגעמרַאֿפ ןַײז טיה ןוא ,םיא טימ טניווװ ,םיא

 רָאי ןּביז-סקעז ַא יאדװַא זיא יז שטָאכ ,עשטלַאס יד יװ ַאזַא טימ טלקערּבעג

 רָאי קיצנָאװצ עצנַאג רָאג רשֿפא ,ןצכַא ןַא ןַײז זומ רַאזַאל רעד .םיא ןוֿפ רעטלע

 ? קיצנָאװצ ,ןצכַא ןגעק רָאי ןּביז זיא סָאװ ,ריא ןוֿפ רעטלע

 רע טָאה רשֿפא ןוא .סיורג וצ ןעוועג ,סיוא טוַײװ ,ןענעז ןטֿפעשעג סרַאזַאל

 קעװַא זיא רע .לגומש ןַײז ןיא ןריציֿפָא עשיטעיװָאס ןעיצנַײרַא טרָאטעג טשינ

 ןסור יד ןּבָאה טכַאנטימ ןייא ןיא .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא ןוא ןילרעּב ןייק

 ,ךיז טימ ןעמונעגטימ יז ןוא עשטלַאס עננַאּפ רעד ַײּב עיזיווער ַא טכַאמעג

 יצ טסּוװעג טשינ טָאה רענייק ןוא ַײברעד ןעוועג ךיוא זיא יײצילָאּפ עשיליופ

 ,ןסור יד רעדָא ,ןקַאילָאּפ יד ַײּב ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא יז

 .ןעמוקעגקירוצ זיא עשטלַאס עננַאּפ יד ,ןכָאװ עכעלטע ַײּברַאֿפ ןענעז סע

 ןעוועג ץלַא ךָאנ יז זיא ,רערעגָאמ ךס ַא ןוא ןגיוא עטקַאהעגרעטנוא טימ וליֿפַא

 ריא וצ טסַאּפעג ןוא טכיילּבעגוצ ןעוועג רעדיוװ ןענעז רָאה עדנָאלּב יד .ןייש

 ןוֿפ שימעג ַא טימ רָאנ ,סקַאװ יו ,טיוה עקידרילָאק-םערק ַא :טױה-רעטסַאּבלַא

 ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא ּפָאק ריא .לשיט ַא ַײּב ןיילַא ןסעזעג זיא יז .טולּב קידעּבעל

 טצעזעגוצ ךיז טָאה קערוי .זדלַאה ןכיוה ריא ףיוא ,ןיורק ַא טימ יװ ,ץלָאטש
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 ןֿפױקרַאֿפ רשֿפא ןָאק ינַאּפ יד, .ריא רַאֿפ ךיוא טלָאצַאּב טָאה ןוא לשיט ריא וצ

 .סױרַא ןענעז ייז ןעוו טגערֿפעג קערוי טָאה 77 הרוחס לסיּבַא רימ רַאֿפ

 ךיא ,טוג -- -- -- ןענידרַאֿפ סעּפע לָאז ךיא ידּכ סע טוט ןַאּפ רעד ביוא;

 יז ביוא .ןעמונעגוצ ץלַא ןּבָאה ייז .טסנידרַאֿפ לקיטש ַא ןיא עקַאט ךיז קיטיינ

 *,ןרַאזַאל ןבעגעגקירוצ שטָאכ ןטלָאװ

 ",ןעמוקעגקירוצ זיא ינַאּפ יד יוװ ,ןעמוקקירוצ טעוװ רע;

 ,טַײװ רעייז ,טַײװ זיא רַאזַאל ,ןיטעטש ןיא ָאד הסיֿפּת ַא ןיא ןעוועג ןיּב ךיא;

 ",ןעמוקקירוצ לָאמַא טעוו רע יצ טסייוו רעוו

 ןוא ,רעדיילק ףיוא סנלָאװ לסיּבַא ינַאּפ רעד וצ ןעגנערּבֿפױרַא לעװ ךיא;

 *,גנוריצ לסיּבַא

 "ןַאּפ םוצ ןעמוק לעװ ךיא .ןכוז רעדיוװ ןעמ ןָאק רימ ַײּב ,ןיינ;

 זיא רע .עשטלַאס עננַאּפ רעד ןיא תועט ןייק טכַאמעג טשינ טָאה קערוי

 ןַײז טֿפױקרַאֿפ ןוא ןטיהעגּפָא טָאה יז רעּבָא ,רַאזַאל יו ןתח ריא ןרָאװעג טשינ

 הּביס ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןזַײרּפ עטוג טכַארּבעג םיא טָאה יז .הרוחס

 ןגָארט וצ קידנעטש רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא סע .טייקכעלרע ריא ןיא ןעלֿפײװצ וצ

 ,ץענערג רעד רעּביא קירוצ ןוא ןיה ןּפעלש סע ןוא ןגעמרַאֿפ ןַײז ךיז ףיוא

 טימ טזָאלעגרעּביא ,טרָאּפשענּפָא טָאה רע סָאװ ,ןרַאלָאד-דלָאג יד רע טָאה

 טימ ןָאטנָא ךיז לָאז רע ןעזעגוצ ,םישוּבלמ ענַײז טקיניירעג טָאה יז .ןעשטלַאס

 ,ךד ןגָאז ןּביוהעגנָא עטשרע יד יז טָאה *,רעדורּב ַא יו רימ טסיּב וד; .קַאמשעג

 טּפַאכעגנָא יז טָאה רע ?,עשטלַאס ,רעטסעװש ַא יו רעמ רימ טסיּב וד;

 ךיד ּבָאה'כע :טצכולשעגסיורַא ,ןילַא ךיז רַאֿפ טכירעגמוא ,ןוא טנעה עדייּב יב

 ".ףשטלַאס ,ּביל

 ",ףיד ןוֿפ רעטלע ליֿפױזַא ןיּב'כ .קערוי ,שירַאנ זיא סָאד;

 ",טשינ ךיד טרַא רעטלע ןיא דישרעטנוא זַא סייוו'כ ? םינּפ ןַײמ סע זיא;

 רע .ןתח ַא יו רעמ .ךַײלגוצ ןתח ַא ןוא עטַאט ַא ןעוועג רימ זיא רַאזַאל;

 *.ןַאמ ןַײמ ןעוועג זיא

 ןּבָאה הנותח רימָאל -- -- -- רָאנ טשינ ןיימ'כ .עשטלַאס ,בַײװ ןַײמ רעוו;

 ",ףיד רעסיוא םענייק טשינ ךיוא ּבָאה'כ .ֿבר ַא יב

 ןרױלרַאֿפ ירֿפ וצ טסָאה וד; :ךיז וצ טעילוטעג ןוא טשוקעג םיא טָאה יז

 ".תמא םעד רימ גָאז ?וטסיּב טלַא יו ,עמַאמ ןַײד

 טנַאקעג טשינ רע טָאה ןעשטלַאס רעּבָא ,ןרענגיל ןענעק זומ רעלגומש ַא

 ,ןגיל ןייק ןגָאז

 ?,דגיק ןַײמ ןוא רעדורּב רערעגניי ןַײמ טסיּב וד .קערוי ,דניק ַא ךָאנ טסיּב וד;

 יז יּבַא ,ךיז וצ טעילוטעג םיא טָאה יז יּבַא ,דניק ןַײז לָאז ,רעדורּב ןַײז לָאז

 ,ןשוק ךיז טזָאלעג ןוא טשוקעג םיא טָאה
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 ןוא ּבוטש ןַײז ןיא ןֿפָאלשעג עשטלַאס זיא געוו ןיא ןעוועג זיא קערוי ןעוו

 ןעגנַאגעג זיא קערוי ןעוו ךיוא ןֿפָאלשעג טרָאד זיא יז .הרוחס ןַײז טיהעג טָאה

 טעּב ריא ןיא ןעמוק ןוֿפ ןטלַאהוצּפָא םיא יװ טסּוװעג טָאה יז .ץענערג רעד וצ

 יז ןעוו רעדָא ,ןָאטעג רעזייּב ַא ךיז טָאה יז ןעוו ןטָארטעגּפָא טָאה קערוי .ןַײרַא

 -סיוא ןרעוו ןגיוא ענַײז ןעזעג טָאה יז .ןענייוו םוצ יוװ סַאמירג ַא טכַאמעג טָאה

 טעװ לגנִיי סָאד .םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ זומ יז .ןלַאֿפעגנַײא ןקַאּב ענַײז ,ןשָאלעג

 ,הסנרּפ ערעדנַא ןַא ןעניֿפעג ךיז זומ יז .ןרעוװ קנַארק

 ןוֿפ לַאקָאל-טכַאנ םעד ןיא טצנַאטעג עשטלַאס ןוא קערוי ןּבָאה טנװָא םעד

 ,רעלגומש ַא טָאה ,לשיט רעייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא רע ןעוו .לעטָאה רעייז

 :רעױא ןיא םיא טמױרעגנַײא ןוא טַײז ַא ןיא ןָאטעג ּפעלש ַא םיא ,קענָארּב

 סעּפע ןצנַאשוצ ריד ןָאק ךיא ? הרוחס רעטצונעג טימ ןעלדנַאה וטסֿפרַאד סָאװ;

 *!לדָאנ רעד ןוֿפ שירֿפי

 ןעוועג זיא רענעי .ןטסױֿפ יד טימ ןקענָארּב ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה קערוי

 ,טקיטולּבעצ זָאנ יד ,טקַאהעגרעטנוא ןגיוא יד .ןקערוי ןוֿפ רעקרַאטש ןוא רעכעה

 ּבוטש ןיא ךיז וצ טריֿפעגֿפױרַא ןוא געלשעג ןוֿפ ןסירעגקעװַא םיא עשטלַאס טָאה

 .ןדנוװ ענַײז וצ רעסַאװ טלַאק ןגיילוצ

 ץענערג יד; .ריא ַײּב ןטעּבעג ךיז קערוי טָאה *,ןענַאדנוֿפ קעװַא רימָאל;

 עיקַאװָאלסָאכעשט רעּביא ,עיזעלשרעדינ ןוֿפ זַא טגָאז עמ .טכעלש ןרָאװעג זיא

 ",לגומש רעטוג ַא ןָא טייג

 רָאֿפ .קערוי רָאֿפ, :טגָאזעג קירעיורט ןוא רָאה ענַײז טעלגעג טָאה עשטלַאס

 גָאט ןוֿפ רעגרע עקַאט טרעװ ָאד .טוג זיא טרָאד זַא רעה ךיא ,ךישזּבלאוו ןייק

 ".ארומ ּבָאה'כ ,גָאט וצ

 ",ןרָאֿפ וטסליוו ןעוו;

 *,ָאד בַיײלּב ךיא;

 ןוֿפ ןסַײרּפָא ןענָאק טשינ לָאמנייק ךיז וטסעװ ָאד ,עשטלַאס ,רימ טימ םוק;

 *.ןטָאש סרַאזַאל

 *,ןטָאש סרַאזַאל ןוֿפ ןסַײרּפָא טשינ ךיז ליוו ךיא;

 7? ביל ןעד םיא טסָאה וד !טזומ וד ,טזומ וד;

 ",ןיינ ? טּבילרַאֿפ .ָאי ? ביל,

 לכליּפש שינַאכעמ ַא ? לכליּפש ַא 1 דניק ַא ? ריד וצ ךיא ןיּב סָאװ ? ךיא ןוא;

 *! רימ רעֿפטנע ?ָאי .ןָא סע טיירד עמ יו ךיז טגעװַאּב סָאװ

 ,ריט רעד וצ ןייג ןעמונעג טָאה קערוי .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יז

 ".קערוי ,טציא טשינ ייג .קערוי ,ָאד ּבַײלּב ,קערוי;

 ןּבענ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .ריט רעד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא קערוי

 קירעיורט ןוא ןענַאטשעג זיא רע .טעּב ריא ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ןעשטלַאס

 טקעדַאּב ןוא ריא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה םעצולּפ .ריא ףיוא טקוקעג
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 טלגנַארעג ךיז טָאה יז .רעווש םעטָא ןַײז ,דליוו ןגיוא ענַײז ,ןשוק טימ םינּפ ריא

 ןעוו ,געװַאּב ןָא ןגעלעג זיא יז .רעדיילק יד ריא ןוֿפ ןסַײר ןעמונעג טָאה רע ןעוו

 ענַײז ןיא רָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע .רעדיילק ענַײז ןֿפרַאװּפָארַא ןעמונעג טָאה רע

 .טֿפַאגרַאֿפ טעּב ריא ןּבענ ןייטש ןּבילבעג זיא רע ןעוו ךעלזייהרעטנוא

 *,לערוי ,םוק;

 ןוא טנַאה ַא ַײּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה יז .ןָאטעג ריר ןייק טשינ ךיז טָאה רע

 טשינ ךימ טסעוװ וד ?טיהעגּפָא ןַײז וצ יו טסייוו וד, .ךיז וצ ןָאטעג ּפעלש ַא

 "?ןּבָאה הנותח ריד טימ ןזומ לָאז ךיא ידּכ רעגנַאװש ןכַאמ

 ,טעּב ןוֿפ ןעגנורּפשעגסיױרַא ןוא ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה *,טרַאוװע ,ּבַײל ֹוצ ּבַײל

 -גילרַא םיא ןוא ןעמוקעגקירוצ דלַאּב זיא יז .דָאלֿפוש ַא ןיא טכוזעג סעּפע טָאה יז

 -ּפָארַא טָאה יז *? ןצונ וצ סָאד יו טסייוו וד, .טנַאה רעד ןיא סעּפע טּפוטשעג

 ,געװַאּב ןָא ןגיל ןּבילּבעג זיא קערוי .ךעלזייחרעטנוא ענַײז ןגיוצעג

 ".טיהעגּפָא ןַײז ףרַאד עמ .עוויטַאװרעזערּפ ַא זיא סָאד;

 טָאה יז רָאנ יװ .טנַאה ןַײז ןוֿפ ןעמונעג סע טָאה יז ,ןגיוושעג טָאה קערוי

 רעצנַאג ןַײז טָאה דלַאּב ,ּבַײל ןַײז ךרודַא רעטיצ ַא זיא םיא וצ טרירעגוצ ךיז

 .עיסלּוװנָאק ןיא יװ ןֿפרָאװעג ךיז ףוג

 *? ָאי ,קידלושמוא ךָאנ טסיּב וד;

 ,טיירּב רעד ןיא ּפָאק םעד טימ טלקַאשעג טָאה רע

 עריא טימ ףוג ןַײז ןשַאװעג ןוא טשוקעג ןוא טעלגעג םיא טָאה עשטלַאס

 .רעטיצ ַא ןוא קוצ ַא לָאמעלַא רָאנ ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה עיסלּוװנָאק יד .ןרערט

 ,סױרַא זיא ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע

 זיא ,ןסַײּבנָא םוצ ןַארָאטסער ןיא ןעמוקעג טשינ ירֿפרעדניא זיא קערוי זַא

 ,ןכַאז ענַײז ןקַאּפרַאֿפ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ,םיא וצ ףױרַא עשטלַאס

 *? קעװַא טסרָאֿפע

 *,ךישזּבלאוו ןייק ,ָאי;

 רעטנוא ןוֿפ לטרַאג ַא ןגױצעגּפָארַא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה עשטלַאס

 א טרעהעג ךיז טָאה סע .שיט ןֿפױא טגײלעגקעװַא סע טָאה יז .עצינדוּפס ריא

 ,תועּבטמ עטיינעגנַײא ןוֿפ גנולק רעטַאמ

 ,טגערֿפעג קערוי טָאה 5? רימ וטסיג לֿפיװע

 *.ץלַאע

 ",קלח ַא טמוק ריד ,תוֿפּתוש טעּברַאעג ןּבָאה רימ;

 ",טסײטשרַאֿפ וד לֿפיװ רימ ביג וד;

 ןֿפױה ַא ןעשטלַאס ןּבענ טגײלעגקעװַא ןוא טענ טנערטעגֿפױא טָאה קערוי

 ,ךעלקיטש-דלָאג

 טעװ ריד ןָא ןעמענ סע לעוװ ךיא רעּבָא ,ליֿפױזַא טשינ רימ טמוק סע;

 *,לנַאד םענייש ַא .ןענידרַאֿפ וצ ןַײז טכַײל טשינ רימ

259 



 טסַאמ  ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ?,טנידרַאֿפ סע ךיז טסָאה וד,

 *,דנַײרֿפ יו ךיז ןעייגעצ רימ ףָאה ךיא ,קערוי;

 *? טשינ סָאװרַאֿפ,

 *? סָאװרַאֿפ .טלָאװעג טשינ ךימ וטסָאה ןטכענ ,קערוי,

 *,טשינ סייוו ךיא;

 *,ןָאט ייוו טעװ סע ּביוא וליֿפַא ,גָאז,

 ",ןגָאז וצ סָאװ טשינ ּבָאה ךיא;,

 סָאװ ָאטשינ זיא'ס !ןקָארשרעד ךיז טסָאה ןוא לָאמ עטשרע סָאד זיא סע;

 *? טציא ךימ טסליוו וד .ןעמעש וצ ךיז

 .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה קערוי

 ".ןּבָאה הנותח רימ טימ טלָאװעג טסָאה וד;

 .טרעֿפטנעעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה קערוי

 ןעמענ טשינ לעװ ךיא .ןגָאז רימ טזומ וד, :טנייועצ ךיז טָאה עשטלַאס

 ",הקדצ ןייק טשינ ליוו ךיא ,טלעג ןַײד

 סע זיא לָאמ עטשרע סָאד .הקדצ ןייק טשינ ךיוא ליוו ךיא .סע זיא סָאד;

 ּבלַאה ןיּב'כ ןעװ רימ ףיוא ןעמוקעג טכירעגמוא ,עטרעױּפ עטלַא ןַא ןעוועג

 ןֿפעלשוצנַײא ךימ ידכ רימ וצ ןעמוקעג ענייא זיא לָאמ עטייווצ סָאד ,ןֿפָאלשעג

 ףיוא תונמחר טסָאה וד .ןּבירטעגסױרַא יז ּבָאה ךיא .טלעג ןַײמ ןענעֿבנגוצ ןוא

 ".הקדצ ַא יװ רימ רַאֿפ ןָאט סע טסליוװ ןוא ,רימ

 ײרטעג ןַײז טריּבורּפ ּבָאה ךיא זַא תמא זיא'ס !ןיינ ,ןיינ .קערוי ,ןיינ;

 ןדניּבוצ רעמ ךָאנ ךיז טסלָאז טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא זַא תמא זיא'ס .ןרַאזַאל

 ?,טרעגַאּב ךיד ךיא ּבָאה ןטכענ ,שיײלֿפ ןוא טולּב ךיוא ןיּב'כ רעּבָא .רימ וצ

 ",ןּבָאה הנותח רימ טימ ןטעּבעג ךיד ּבָאה ךיא;

 ".ןענעגעזעג רעזדנוא ןַײז סָאד לָאז ?קערוי ,טציא ךימ טסליוו וד;,

 הנותח טָאה עטַאט ןַײמ יװ ןּבָאה הנותח ריד טימ טלָאװעג ּבָאה ךיא;

 ".ןעמַאמ ןַײמ טימ טָאהעג

 םיא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא יז *?קערוי ,ןעז לָאמַא ךָאנ ךיד לעװ ךיא;

 ןסירעגּפָא ךיז טָאה עשטלַאס .ןקורט ןּבילּבעג ןענעז ןגיוא סקערוי .ןייוועג טימ

 עמַאמ-עטַאט ןַײד ןוֿפ טלעוו יד; .ןגיוא יד ןָאטעג שיװ ַא קיטסַאה ןוא םיא ןוֿפ

 ,ןרַאזַאל טימ ןַײרַא טעּב ןיא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא !קערוי ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא

 רַאֿפ ךיוא רשֿפא ,טײקמערַאװ לסיּבַא רַאֿפ םיא וצ טֿפױקרַאֿפ ךיז ּבָאה ךיא לַײװ

 םעד ןוֿפ ץנוק יד טשינ ךָאנ ןעק ךיא זַא סיוא טוַײװ .טיורּב לקיטש רעכיז ַא

 .םיא וצ טֿפױקרַאֿפ ץלַא ךָאנ ןיּב ןוא םיא וצ ןדנוּבעגוצ ךיז ּבָאה ךיא .רחסמ ןימ

 ,םינּפ ןַײד ףיוא סנכיײצ-קָאּפ טסָאה וד .קערוי ,עטרחוס עקידלזמילש ַא ןיּב ךיא

 ?ריד ןגעק ךיז רעוװ ךיא סָאװרַאֿפ טסייוו וד .שטנעמ רענייש ַא טסיּב רעּבָא

 "רעּבירַא ןּבָאה רימ .טכעלש גונעג טשינ ךָאנ ןיּב ךיא ןוא ,טוג וצ טסיב וד לַײװ
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 ,טַײצ ןַײד טימ בעל .טלעוו רעקיד'הנוז ַא ןיא ןַײרַא ןוא טַײצ רעזדנוא טּבעלעג

 לע ךיא .דלָאג עּפוק ַאזַא רַאֿפ גונעג ריד רַאֿפ ןָאטעג טשינ ּבָאה ךיא !לגנִיי

 ןגיילוצ ריד ןָאק ןוא טלעג סָאד ליוו ךיא רעּבָא ,לדנַאה ןיא ןעניד טשינ רעמ ריד

 ",גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ

 ךיז טָאה עשטלַאס .טרענײטשרַאֿפ ןוא םוטש ןייטש ןּבילּבעג זיא קערוי

 -עגוצ קירוצ ןוא םערָא םַײּב טּפַאכעגנָא יז טָאה קערוי .ריט רעד וצ טּפעלשעג

 .עיסלּוװנָאק ןיא יװ ןֿפרָאװעג ךיז ףוג סעשטלַאס טָאה טציא .לקנעּב ַא וצ טריֿפ

 ,סיוש ריא ףיוא ּפָאק ןַײז טזָאלענּפָארַא ,ריא ןּבענ טינקעגרעדינַא טָאה קערוי

 .טעּפילכעצ ךיז ןוא

 ךָאד ךיא ןיּב .ןֿפָאלשעג טסיּב וד ,טשינ ךיז טנכער עטרעיוּפ רעד טימ;,

 *,עטשרע ןַײד

 *? דיישרעטנוא ןַא ןעד ריד זיא סע;

 .ןרערט ךרוד םיא וצ טלכיימשעג יז טָאה *,דיישרעטנוא ןַא זיא ריד רַאֿפ,

 ַא יװ ןּבעל ץנַאג ןַײד ןקיטָאלּברַאֿפ טנָאקעג ןּבָאה ןעגנורַאֿפרעד עטשרע ענַײד;,

 לסיּבַא ךיוא ךָאנ ךימ טסָאה וד ןוא ,ּביל ךיד ּבָאה ךיא .טוג זיא טציא .ןַאמ

 =? ָאי ,ביל

 5? ךימ טימ ןּבָאה הנותח טסעווע

 ",ןיטעטש ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא טזומ וד;

 *,ךיד טימ ןעמַאזוצ;

 טשינ ַײז ?הרוחס עטצונעג וטסֿפרַאד סָאװ .ןעוועג טכערעג זיא קענָארּב;

 עמַאמ ןַײד יו עקַאט בַײװ ַא טסֿפרַאד ןוא ,קידלושמוא טסיּב וד .קערוי ,סעּכ ןיא

 ןוא ןַײז ֿבשיימ ךיז ןָאק ךיא לַײװ ,טנַײה ךָאנ ,קערוי קעװַא רָאֿפ .ןעוועג זיא

 ".ןעמענ עקַאט ךיד

 טָאה רע .טעּב ןיא ןגיל ןּבילּבעג זיא קערוי ,הנוק ַא ןעז קעװַא זיא עשטלַאס

 טשינ רע טָאה טכַאנ עטצעל .דימ ,דימ ןעוועג זיא רע .ןגיוא יד ןסָאלשעג

 ,רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ טיירדעג ךיז טָאה רע .גיוא ןייק ןָאטעגוצ

 םיא וצ ןעשעג ליֿפױזַא זיא סע .ףָאלש ןייק ןעמונעג טשינ םיא טָאה סע רעּבָא

 םעד טימ געלשעג םעד ןוֿפ ןלָאװשעג ץלַא ךָאנ זיא גיוא ןַא ,טנוװָא ןטכענ טניז

 ןעשעג זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןלָאװשעג זיא םיא ןיא סעּפע .קענָארּב רעלגומש

 הנותח טעװ ןוא ןּבעגכָאנ עשטלַאס טעװ ןרַאּפשנַײא ךיז טעװ רע ּביוא .םעדכָאנ

 ןיא טכוזעג טָאה יז .טכערעג זיא עשטלַאס ?עקַאט סע רע ליוװ ,.םיא טימ ןּבָאה

 ,עמַאמ ַא ריא ןיא טכוז רע .עטַאט ַא ןרַאזַאל

 ? עמַאמ ַא

261 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 -רקֿפה ַא זיא רע .גנוי-ןסַאג ַא יו ןגָאלש ךיז טּפַאכ ןוא רעלגומש ַא זיא רע

 יד ,עמַאמ ענשזַאװ ַא .עמַאמ ןַײז יו --- --- ַא םיא ַײב זיא עמַאמ ַא רעּבָא ,גנוי

 ןעגנערּב םיא ןֿפָאלעג יז זיא זַאטסקע ןטסכעה ןוֿפ טונימ רעד ןיא ...עשטלַאס

 ...טכערעג ןעוועג עקַאט זיא קענָארּב .עוויטַאװרעזערּפ ַא סרַאזַאל

 ןוא ךעלרע ןוא טוג זיא יז .ןעשטלַאס ןגעוו ןטכַארט טשינ ױזַא רָאט רע

 רעּבָא .המחלמ רעטסיוו רעד ןיא טכַאמעגכרודַא טָאה יז סָאװ טסייוו רעוו .ַײרטעג

 ןַאמ ַא ,רעלגומש ַא ,רחוס ַא זיא רע !ןּבָאה הנותח ןגעוו רע טלּפַאלּפ סָאװ

 וצ הנותח ןטַײצ עקיטנַײה טָאה רעװ .טלַא רָאי ןצכעז רָאנ זיא רע רעּבָא

 ? רָאי ןצכעז

 .קעזקור ענַײז ןקַאּפ ןעמונעג רעטַײװ טָאה ןוא טעּב ןוֿפ ּפָארַא זיא קערוי

11 

 ןילרעּב

 ןעוועג טָאטש יד זיא ןילרעּב ןייק ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא קערוי ןעוו

 רעּביא טײרּפשעג ךיז ןּבָאה רעזַײה עֿבורח ןוֿפ קיטשכורּב .הֿברוח עסיורג ןייא

 ןשטַײד רענילרעּב יד טגָאזעג ןּבָאה סָאװ .ןסַאג עלַא ןוֿפ טיירּב ןוא גנעל רעד

 ןעמעוו ןגעק ? ןעמייה ערעייז טכַאמעג ֿבורח ןּבָאה ןענַאלּפָארע רענַאקירעמַא ןעוו

 ?ןטסױֿפ יד טלַײּבעג ייז ןּבָאה

 -טיה; : ןטֿפירשֿפױא ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה רעזַײה עֿבורח יד ןוֿפ רעכעל יד ןיא

 עקיטֿפול ןּבעגעג זדנוא טָאה רעלטיה, *,םיורנּבעל טגָאזעגוצ זדנוא טָאה רעל

 ?דלוש יד ןעגנעהוצנָא ןעמעוו ןשטַײד עלַא ןסייוו *.ןעגנוניווו

 -רַאֿפ זיא גרַאװכורּב סָאד ךיוא ,ןדנּוװשרַאֿפ לענש ןענעז ןטֿפירשֿפױא יד

 סע .ןריסרוק ןּבױהעגנָא ןעַײװמַארט ןּבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןסַאג יד ןוֿפ ןדנּוװש

 טרַיילַא ַײנ ,טריזילַאמרָאנ ןרָאװעג זיא ןּבעל סָאד ןוא ןעמונעג גנַאל טשינ טָאה

 רעטַײװ טָאה קרַאמ רעשטַײד רעד רעּבָא ,סענָאז עלַא ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה טלעג

 ןקרַאמ עטרַיילַא יד יו ןעמונעגנָא רעקינייו טשינ ןעוועג זיא ןוא טריסרוק

 ןקרַאמ עשטַײד גרַאּב ןצנַאג ַא ןגירק טנָאקעג ןיטעטש ןיא טָאה רע ,דלַאװעג

 ןלוֿפ ַא ןטָאּבעגנָא טַאהעג םיא טָאה טַאדלָאס רעשיסור ַא .קעּפש קיטש ןייא רַאֿפ

 יד ןּבעגעגקעװַא טָאה רע .עקשָאמרַאגילױמ ַא רַאֿפ קרַאמ עשטַײד טימ קַאז

 טָאה רע יוװ ,םעד וצ ןרירוצ טלָאװעג טשינ ךיז וליֿפַא ןוא הנּתמ ַא עקינָאמרַאה

 עקיטכענ יד זַא סייוו ייג .ךַײר םענעלַאֿפעצ םעד ןוֿפ ריּפַאּפ ןזָאלטרעװ ,טניימעג

 סע .עימָאנָאקע רעשטַײד רעד וצ עציײלּפ ַא ןלעטשרעטנוא טנַײה ןלעװ םיאנוׂש

 ,סעטָאלז עשיליױּפ רַאֿפ יו קרַאמ עשטַײד רַאֿפ ןרַאלָאד ןֿפױק וצ רעטכַײל ןיוש זיא
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 ,ןילרעּב םענעסָאשעצ םעד ןוֿפ ןסַאג יד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא זיא קערוי

 רוּפש ַא רעמינּפ ערעייז ןיא טכוזעג ןוא ןשטנעמ ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה רע

 ַא טשינ וליֿפַא ןוא סנּבעל עכעלשטנעמ ןטָארטעצ ןּבָאה סָאװ ןשטַײד ענעי ןוֿפ

 ,טָאטש עלַאמרָאנ ַא ןרָאװעג קירוצ ךיג זיא ןילרעּב .גיוא ןַא טימ ןָאטעג לטניפ

 יד ןיא ,ןעַײװמַארט יד ןיא ,ןרַאוטָארט יד ףיוא םיחצור יד טכוזעג טָאה קערוי

 ךָאנ ןעמָאװש יו ןסקַאװעג ןענעז סָאװ ןלַאקָאל-טכַאנ יד ןיא ןוא ,סרעלעק-ריב

 ךיז רע טָאה יו -- ןשטנעמ עכעלפעה ,עכעלדירֿפ ,ענעסַאלעג עכלעזַא .ןגער א

 עקידנעַײּפש טימ ןרידנומ-יצַאנ ןיא ןשטנעמ עקיּבלעז יד ןלעטשרָאֿפ טנַאקעג

 ןיא טקוקעג לָאמַא רעדיוו ןוא לָאמַא ךָאנ טָאה רע ?טנעה יד ןיא ןטַאמָאטיױא

 טָאה רע זַא ןַײז סע ןָאק ?גיוו ַא ןיא ןטָאשעגנַײרַא רעד טָאה : ןַאמ ַא ןוֿפ םינּפ

 !?ןַײז ךעלגעמ סע ןָאק יוװ ? סקיּב ןַײז ןוֿפ עּבלָאק רעד טימ ּפָאק ַא ןטלָאּפשעג

 זיא רעלדנעה-קרַאמיץרַאװש ַא רַאֿפ .טרעטשעצ ןעוועג ןענעז ןלעטָאה ךס ַא

 רעמיצ ַא ןעמונעג טָאה רע ,לעטָאה ַא ןיא טרירטסיגער ןַײז וצ טוג טשינ יוװ ַײס

 ,עשיטַאּבעלַאּב .םַאדנעטסריֿפרוק ןקידסוחי םעד ףיוא הריד רעטַאוירּפ ַא ןיא

 רע סָאװ ץלַא טימ ןעמוקעגנגעקַא םיא זיא עטסָאּבעלַאּב יד .ןשטנעמ עכעלדנַײרֿפ

 טכַארּבעג ךיוא טלעג-הריד ןטדערעגּפָא םעד ץוח טָאה רע .טֿפרַאדעג טָאה

 םעד רַאֿפ ןסָאריּפַאּפ ךיוא לָאמַא ,סטעֿפ לסיּבַא ,שײלֿפ לקיטש ַא : תונּתמ

 ,סָאּבעלַאּב

 רעמענּפָא ענַײז טַאהעג טָאה רע .ןדִַיי טימ רָאנ ןָאטעג קערוי טָאה רחסמ

 עכנַאמ .ןילרעּב ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ םיטילּפ יד ןשיווצ סרעלעטשוצ ןוא

 טַאהעג טשינ ןבָאה םיטילּפ יד .ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןיא טניווועג ךָאנ ןּבָאה יז ןוֿפ

 רעטייווצ רעד זיּב .עטעדניּברַאֿפ-סלדנַאה עשטַײד ערעייז רַאֿפ טרָאװ טוג ןייק

 -סלדנַאה רעד ןגעוו סרעדנוװ ןלייצרעד ןליוּפ ןיא ךָאנ ןעמ טגעלֿפ המחלמ-טלעוו

 טנַאּפוקָא ןטימ ןליוּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז םירחוס עשטַײד .ןשטַײד יד ןוֿפ קיטע

 טנַאקעג טָאה עמ ,טעטױװײַאנ זיּב ךעלרע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעּב

 םלענ ןענעז ןיהוווק .ןגָאז ןעמ טגעלֿפ ױזַא .טרָאװ ַא סשטַײד ַא ףיוא ןעיוּב

 "ןעיורטעג טשינ שטַײד ןטיוט ַא וליֿפַא ןעמ רָאט טנַײה ? ןשטַײד ענעי ןרָאװעג

 רעכעלטנרָא רעד .לּבעּפ סָאד ?קרַאמ ןצרַאװש ןֿפױא ןעד טלדנַאה רעוו;

 *.שימָאנָאקע עשטַײד יד יאדוװַא טעװענַאש שטַײד

 שטַײד ַא זיא קעּפש לקיטש ַא רַאֿפ ,קערוי ,ךיז טוט ָאד סָאװ טשינ טסייוו וד;

 ,טרעגנוהעגסיוא ױזַא סיוא טשינרָאג ןעעז ייז .עמַאמ ןַײז ןֿפױקרַאֿפ וצ טיירג

 -לוש ַא ןוֿפ ,עקשטַײד עדעי ןֿפױק וטסנָאק טשרּוװ-ריזח קיטש ַא רַאֿפ רעּבָא

 ".ךעדניק ןוֿפ עמַאמ ַא זיּב לדיימ

 ,טסיסַאר לקיטש ַא זיא שטַײד רעדעי .טשינ ןעמ ףרַאד ןּבַײרטרעּביא .ונ ,ונ;

 ".ןזָאלעצ טשינ רעכיז ייז ןענעז טיּבעג םעד ףיוא אקווד

 םישדח ןַײנ ןַײז טעוו סע זיּב טרַאװ ! ןכַאל לָאז סע רעוװ ָאטשינ ? טסיסַאר;
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 ןעז טסעװ וד ןוא ײמרַא רענַאקירעמַא רעד טימ ןעמוקעג ןענעז סרעגענ טניז

 טשינ ןוא ,ךעלרעדניק עצרַאװש טימ ךעלעגעוו ןּפוטש ןלעװ סע סנַײלױרֿפ לֿפױװ

 ןוא ךעלרעדירּב עצרַאװש ךס ַא ןעמוקוצ ןלעװ סע .ךעלדיימ עקידײלַײרֿפ רָאנ

 ךָאנ זיא עטַאט 'רעשידלעה' רעד ּוװ לעיצעּפס ,רעזַײה עשטַײד ןיא ךעלרעטסעווש

 ",טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טשינ

 יד ןגעו סעטכישעגיליורג ליֿפױזַא ןשטַײד יד ןלייצרעד ןעד סָאװרַאֿפ,

 ןעױרֿפ עשטַײד עלַא טקיטלַאװגרַאֿפ ןּבָאה ייז זַא ,ןילרעּב ןיא ןסור עטשרע

 "? סעּבָאּב וליֿפַא

 רעדָא ,סטעֿפ-ריזח ןשיליוּפ טימ ןלָאצַאּב וצ טַאהעג ןטלָאװ ןסור יד ּביוא;

 ",טלַאװגּב ןעמענ טֿפרַאדַאּב טשינ ייז ןטלָאװ ןסָאריּפַאּפ רענַאקירעמַא טימ

 ?םיא טימ ךעלדיימ עשטַײד יד ןוֿפ תועינצ יד טָאה תוכַײש ַארַאֿפ סָאװ

 -ַאֹּב ןענעז סָאװ ךעלדיימ עשידִיי יד רַאֿפ הרּפּכ ענייר ענייש ַא ןַײז ןענָאק ייז

 "רַאֿפ .רעגַאל-םיטילּפ עזנטכַאלש םעד ןיא ָאד ןעניווװ ןוא ןרעגַאל יד ןוֿפ טַײרֿפ

 ךעלדיימ עלַא ? רעגַאל ַא ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא לזמ סָאד טַאהעג טשינ רע טָאה סָאװ

 עטשרע יד ןיא ןרעדנַא םוצ סנייא ךיז טעילוטעגוצ .םירוחּב ערעייז ןיוש ןּבָאה

 ,גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ געט

 ,ריטרַאװק ןַײז וצ ַײװמַארט ןטימ ןרָאֿפעג זיא רע .טַײצ-קיטימ ןעוועג זיא סע

 -לוש טימ לדיימ גנוי ַא ןַײרַא זיא עכריק-סינכעדעג רעד ןּבענ עיצַאטס רעד ףיוא

 ,םיא ןּבענ ץַאלּפ ןעַײרֿפ ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז .םערָא ןרעטנוא רעכיּב

 ןריּבורּפוצסיױא רָאנ ןָאטעג גערֿפ ַא קערוי טָאה *7 דַאלָאקָאש ענרעג יז ןּבַאה;

 ,טלכיימשעג טָאה יז ....ןָא ךעלדיימלוש ןוֿפ זַא תמא זיא'ס יצ

 -וצ רע טָאה *,טשרּוװ-ןענַײװש רעשינלָאּפ ןוא דַאלָאקָאש עשינַאקירעמַא;

 ,ןּבעגעג

 .ןעניוטש ןַײז וצ טגערֿפעג יז טָאה *7 ךוַא ןטערַאגיס;

 .טרעדנווועג ךיז רע טָאה 72 ןכוַאר יז,

 ",טכוַאר יּפַאּפ ןַײמ;

 -רעד ךיז טָאה ַײװמַארט רעד ,ןייגוצסױרַא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה קערוי

 ּפָארַא זיא ןוא טלעטשעגפיוא ךיוא ךיז טָאה לדיימ סָאד .עיצַאטס ןַײז וצ טרעטנענ

 ,םיא טימ ןעמַאזוצ

 לָאז עטסָאּבעלַאּב יד רעמיצ ןַײז ןיא ןכַײלשנַײרַא ךיז טריּבורּפ טָאה קערוי

 טנֿפעעג רעטעּפש טָאה רע ןעוו .לדיימ גנוי ַאזַא ,לדיימ ַא טריֿפ רע זַא ןעז טשינ

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד סָאװ ךעטנַאה ַארטסקע ןַא ןענוֿפעג רע טָאה ריט יד

 ,טיירגעגוצ

 ךיוא זיא רע ...ןרַאֿפרעד ןוא ,לוֿפטקַאט ,ןייש ,גנוי ןעוועג זיא ַאדרעג
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 ןיא ירֿפרעדניא סנגרָאמוצ זיּב .ןייש טשינ רעּבָא ,ריא ןוֿפ רעגנִיי ,גנוי ןעוועג

 ריא וצ תונּתמ יד ןריֿפוצ ןֿפלָאהעג טָאה קערוי .ןרַאֿפרעד ךיוא ןעוועג ןיוש רע

 .טכַאנ עצנַאג א ןעוועג זיא יז וװ טגערפעג טשינ סםָאה רעטומ ריא .םייה

 טשינ זיא רע ןעו טוט ַאדרעג סָאװ ןטכַארט טלָאװעג טשינ טָאה קערוי

 רעטנוא רעכיּבלוש יד זַא קנַאדעג םעד ךיז ןוֿפ ןּבירטרַאֿפ טָאה רע ,ןילרעּב ןיא

 וצ רעטצנעֿפ-יוש סָאד טצוּפַאּב :עיצַארָאקעד ַא ןעװעג רָאנ ןענעז םערָא ריא

 ןילרעּב ןייק רעטֿפָא ןרָאֿפעג טציא רע זיא .קידוועִיצנָא רעמ הרוחס יד ןכַאמ

 רע לַײװ רעדָא ?ריא טימ ןקיטעזנָא גונעג טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע לַײװ

 ?ערעדנַא טימ ןַײז וצ טַײצ ןזָאלרעּביא טלָאװעג טשינ ריא טָאה

 -רעדינ ןוֿפ .ןילרעּב ןעוועג ץַאלּפ-לגומש רעטסטנעָאנ רעד זיא ןיטעטש ןוֿפ

 ןוא גַארּפ רעּביא ןרָאֿפ טֿפרַאדעג רע טָאה ,טניווװעג טציא טָאה רע ּוװ ,עיזעלש

 בילוצ טשינ ּביוא .דנַאלשטַײד-ֿברעמ ןייק ןעלגומש וצ רעטכַײל ןעוועג זיא סע

 -גומש ,דנַאלשטַײד-חרזמ ןוֿפ ןצענערג יד ןטימעגסיוא טציא רע טלָאװ ץַאדרעג

 זיא ןייבעג רעייז ּוװ טסּוװעג טשינ טָאה עמ ןוא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןענעז סרעל

 ריד לעװ ךיא, .ןרעּב עסַײװ יד וצ טקישרַאֿפ .ריּביס :טגָאז עמ .ןעמוקעגניהַא

 ,ץַאדרעג טגײלעגרָאֿפ קערוי טָאה *,ןעכנימ ןיא הריד א ןעגניד

 ",ךנַײרֿפ ענַײמ עלַא ךיא ּבָאה ָאד;

 ",ךיד רעסיוא דנַײרֿפ ןייק טשינ ךיוא ּבָאה ךיא;

 ",טָאטש רעדמערֿפ ַא ןיא ןיילַא ןַײז טשינ ןָאק ךיא .ןרעטלע ענַײמ,

 רָאנ לע'כ ,ןעכנימ ןיא ריד טימ ןעניווװ לעװ ךיא .ןיילַא ןַײז טשינ טסעוו

 ",ןעמוקקירוצ דלַאּב ןוא הרוחס ןֿפױקנַײא ןרָאֿפ

 .ןגיוושעג טָאה ַאדרעג

 7? טשינ טסליוו וד;

 ?,ןטבַארטרעּביא סע זומ ךיא .םעצולּפ ױזַא םעד טימ ןלַאֿפַאּב ךימ טסיּב;

 גנַאל םיא טָאה יז ,לרעגייז ַא ץַאדרעג ןּבעגעג קערוי טָאה ןענעגעזעג םִייּב

 ,סמערָא יד ןוֿפ ןזָאלסױרַא םיא טלָאװעג טשינרָאג ןוא טשוקעג

 ? ךיא טימ ןּבַײלּב ןיוש רע טעוו

 ,םעד ןגעוו ןטכַארט טשינ ליוו רע

 ? קיּבייא ףיוא ריא טימ ןּבַײלּב ןיוש רע טעוװ

 ,"קיּביײא, ןגעוו ןטכַארט וצ טַײצ ךָאנ טָאה ןוא גנוי ךָאנ זיא רע

 רע טיג סָאד ךיוא ןוא ,טסניד ריא רַאֿפ ריא רע טיג ןסָאריּפַאּפ ןוא קעּפש

 .טושּפ יוװַא טשינ זיא הנּתמ עלעיצעּפס ַא יװ לרעגייז ַא ,ליֿפוצ

 ,לרעגייז ןדלָאג ןייק ןעוועג טשינ וליֿפַא זיא סע
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 קיטש ַא ,סניילק ַא ,סנייש ַא ,"ַאגעמָא; לרעגייז רעַײט ַא ןעוועג זיא סע

 ,גנוריצ

 רענַאקירעמַא ןַא טנגעגַאּב טָאה רע .ךעלדיימ עשטַײד טימ ןעניוװ ןדִיי ךס ַא

 ,לדיימ שטַײד ַא עקירעמַא ןייק ןעמונעגמיײהַא טָאה סָאװ ,דִיי ַא ,ריציֿפָא

 ?קעּפש רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ םיא וצ ךיז טָאה סָאװ לדיימ שטַײד ַא

 .י* רעגנוה ,המחלמ עגנַאל ַאזַא ? ןָאט שטנעמ ַא ןָאק סָאװ

 "עג ןלַאֿפעג ןענעז ייז ?טרעגנוהעג רעקינייװ ָאטעג ןיא ךעלדיימ יד ןּבָאה

 טשינ ,ןסקַאװעג ןענעז םירֿבק .ןרַאוטָארטדָאטעג יד ףיוא רעגנוה ןוֿפ ענעלָאװש

 ! רעזַײהדנַאש ןייק

 טלָאװ ַאדרעג ּביוא -- -- ןגעוו טדער רעװ ? רעזַײהדנַאש ןגעוו טדער רעוו

 טמוק רע רָאנ ןעו ַײרֿפ ןעוועג טשינ יז טלָאװ םענייא ןדעי וצ טֿפױקרַאֿפ ךיז

 -- -- יז טָאה רשֿפא .ןילרעּב ןייק

 טָאה רע טניז .םעד ןגעוו ןטכַארט טשינ ליו רע !סערעילָאכ ידלַא וצ

 רע -- -- זיא רע ןעו טכענ ענעגושמ יד ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ רע זיא ץַאדרעג

 .סקָא םעד טֿפרַאדַאּב טָאה יז ןעוו ?ןֿפָאלעגע זיא ,וק יד ,ַאשטעמ ןעוו טקנעדעג

 טכַאנ עצנַאג ַא .ריט-לַאטש יד רענרעה יד טימ ןסירעג טָאה יז יו טקנעדעג רע

 טגעלֿפ רע .דליוו ױזַא טקנוּפ ןעוועג רע זיא ןיַאדרעג זיּב .טעוועדליוועג יז טָאה

 זַא טסעגרַאֿפ רע ןוא ,םינּפ ןַײז טשוק ַאדרעג .םינּפ טלּפוטשעג ןַײז ןטלעשרַאֿפ

 ןײגרעּבירַא ןכָאנ ןעמעטָאּפָא ַײרֿפ טשינ ןָאק רעלגומש ַא זַא .טקָאּפעג זיא רע

 רע ןָאק ץַאדרעג טימ .ןלעטשוצנַײא רעדיװ חוּכ ןייק טשינ רע טָאה ,ץענערג ַא

 ץלַא ןּפַאכ ערעילָאכ ַא לָאז ןוא ,ריא טימ טוג םיא זיא סע .ןעמעטָאּפָא ַײרֿפ

 ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע .טציא זיּב ןטילעגנָא גונעג ךיז טָאה רע .עקירעּביא

 ,טּבעל רע רעּבָא .דרע רעד ןיא ךָאל ַא ןיא ןגעלעג טלָאװ רע ּביוא למיה ןיא ךָאל

 ,רע .ןרעלטיה ןיא המקנ ןַײז סָאד זיא רשֿפא .ןּבעל ןַײז ןוֿפ ןּבָאה האנה רע לי

 ןוא ,קלָאֿפגרעה ןוֿפ ןַײלױרֿפ רענייש ,רעגנוי ַא טימ טֿפָאלש ,קַאּבָאשזד לסָאי

 .קעּפש טימ עמַאמ-עטַאט ריא טלָאצַאּב

 ןוא .ןכיירגרעד ךס ַא ןָאק יז זַא ןמיס רעטוג ַא ריא רַאֿפ זיא לרעגייז סָאד

 ? קיּבייא ףיוא ךיז וצ ןדניּבוצוצ םיא עקַאט ןטסולגרַאֿפ ריא ךיז טעװ סע ּביוא

 ןרעו רע טעװ ? ןָאט טלָאמעד רע טעװ סָאװ .ןסיוו ןַײז זָא ןרעגנַאװשרַאֿפ ןָאק יז

 ַא ,יצַאנ ַא ןסקַאװסיױא לָאז סע ןזָאלרעּביא סע רעדָא ,דניק ריא וצ עטַאט ַא

 ?-- -- -- א ,רעּפורט-םרוטש

 .ןעכנימ זיּב וליֿפַא םיא טימ ןייג וצ קשח ןייק טשינ לַײװרעד טָאה יז

 ...רעכיּבלוש עריא יו ,לעטשנָא ןַא רָאנ ןַײז ןָאק ןטעּב ךיז ןזָאל סָאד

 ןֿפָאלשעגנַײא ןיוש זיא רע ןעוו .טכַאנ רעזָאלֿפָאלש ַא ןיא תוֿבשחמ עצרַאוװש

 ּוו ץלַא ךָאנ טכוז ישעמַאמ יד ןוא ,ףיוה ןיא ןשטַײד .עדַאקָאלּב ַא ןעוועג זיא

 (ןעניֿפעג םיא טעװ שטַײד רעדעי .ןֿפָא ךָאד זיא םעדיוג רעד ,ןטלַאהַאּב וצ םיא
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 ַא וליֿפַא ןַארַאֿפ טשינ ,ריט יד ןעניֿפעג טשינ ןָאק רע ?ןַײרַא רע זיא ױזַא יו

 ךיז ףוס םוצ ןוא ןֿפָאלעג ןוא ןֿפָאלעג .עקטסַאּפ ַא זיא'ס .ןכירקוצסױרַא ךָאל

 ,עקטסַאּפ ַא ןיא ןרַאננַײרַא טזָאלעג

 ןיוש ןוא ןילרעּב ןוֿפ טכַארּבעג טָאה רע סָאװ טֿפױקרַאֿפ טשינ טכער ךָאנ

 -ןעגרעב רעדָא ,גניֿפַאדלעֿפ ,ןעכנימ טשינ ,ןיינ .ןילרעּב רַאֿפ ןֿפױקנַײא ןֿפָאלעג

 ןילַא ױזַא ןַײז ,ןרעגַאל-םיטילּפ עשידִיי יד ןיא וליֿפַא ,טרָאד טעװ רע .ןעזלעּב

 ,ענכלוּפ ,עמערַאװ ַא םיא ףיוא טרַאװ ןילרעּב ןיא .ךישזּבלַאװ ןיא ָאד זיא רע יו

 .ַאדרעג עקידנעלטרעצ

 זדז

 גַא רּפ

 -ָאכעשט ןייק עיזעלשרעדינ ןוֿפ ץענערג יד רעּבירַא קשח טימ זיא קערוי

 טסגנערּברַאֿפ ,גרַאּב ַא ףיוא ףױרַא טסכירק וד .ץענערג ַא רימ ךיוא .עיקַאוװָאלס

 ַא טימ ּפָארַא טסייג וד .לקנוט טרעוו סע זיּב ףָאש ענַײז ןוא ךעטסַאּפ ַא טימ

 גַארּפ ןייק ןעמוקעגנָא .טַײז רענעי ףיוא ןיוש טסיּב ןוא עקשזעטס רעטנַאקַאּב

 ,ֿפָאלשוצסױא ךיז קיטכיו זיא סע .לַארטנעצ לעטָאה ןיא ןַײרַא ןוא גָאטרַאֿפ

 ,ןילרעּב ןייק ןעמוקנָא טעו רע רעדייא טכַאנ ַא ךָאנ ןרעדנַאװ טעװ רע

 ,לקנוט ןעוועג ןיוש .ןֿפָאלשעג רעדיוו ןוא ,ךיז טקעוװעגרעּביא ,ןֿפָאלשעג

 ןעוו .רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ טיירדעג לױֿפ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רע ןוא

 רעד וצ טריֿפ סָאװ גוצ םוצ טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ןענַאטשעגֿפױא זיא רע

 ןיוש ןַארָאטסער רעד זיא ןַײרַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע ּפָארַא זיא רע ןעוו .ץענערג

 זיא רע ,ּבולקטכַאנ םעד ןוֿפ קיומ טרעהעג ךיז טָאה סע .טכַאמרַאֿפ ןעוועג

 -מוא ןייק טשינ .ןעקנַארטעג רָאנ טריוורעס ייז ןּבָאה ּבולקטכַאנ ןיא ,ןיהַא ןַײרַא

 .קַאזקור ןַײז ןיא ןטשרווװו ךס ַא טָאה רע .קילג

 ךָאנ טָאה רע לַײוו יאדוװַא ,טיירדעג םיא ךיז ּפָאק רעד טָאה ןעקנירט ןוֿפ

 עטנַאקַאּב ַא טדערעג ןעמ טָאה לשיט קידתונכש ַא ַײּב .ןסעגעג טשינרָאג טנַײה

 ןטלָאװ ייז ּביוא .ןדער ןטסינויצ יד יוװ ,ןחתּפ טימ שדוק-ןושל זיא'ס ,ָאי .ךַארּפש

 םיא טימ טָאה וילעטַאט רעד .ןענַאטשרַאֿפ רע טלָאװ לענש ױזַא טדערעג טשינ

 סָאד זַא ."?םולשפ ןגָאז ןייגוצ טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע .קודקד וליֿפַא ,ך"נּת טנרעלעג

 ערעייז טעװעילַאמענּפָא ייז ןּבָאה סָאװרַאֿפ ,טעקַאנ טצנַאט עניּב רעד ףיוא לרָאּפ

 "-ערעטניא ןעוועג טלָאװ סע ? סעוטַאטס ענרעּפוק עטלַא יוװ ,ןירג ףיוא סרעּפרעק

 טצינשעג עקַאט ,ןרוגיֿפ ערעייז ,רילָאק-טיוה רעכעלריטַאנ רעייז טימ רעטנַאס
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 ,טכעלש טשינ ךיא זיא ַאדרעג .טקָאטעגסױא דילג רעדעי .סעוטַאטס יו

 --- -- =- רעּבָא

 ןעמ טָאה לשיט ןקידתונכש םַָײּב .עניּב רעד ןוֿפ ּפָארַא ןענעז סרעצנעט יד

 ףרַאד רע ?"םולש; טגָאזעג טשינ ךָאנ טָאה רע .שִיערּבעה ןדער ןעמונעג רעדיוו

 סע זַא ,םיא ךיז טיירד ּפָאק רעד ןוא לקנוט זיא סע רעּבָא ,"םולש; ןגָאז ןייגוצ

 סָאװ רעּבָא ,עניּב רעד ףיוא ןעמוקרָאֿפ סעּפע ךָאנ טעװ לקנוט ץלַא ךָאנ זיא

 רע טָאה רעמיצ ןַײז ןיא ןּביוא ןוא םיא ךיז טיירד ּפָאק רעד ?עניּב יד רע ףרַאד

 ףיוא טעװעילַאמעגּפָא טשינ םיא וצ טמוק ַאדרעג .ץיַאדרעג ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא

 ןזיוועג ייז טלָאװ רע .ןָאטסױא טשינ ןעמ ןָאק עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא סָאװ דָאש ַא .ןירג

 רע .ןירג ףיוא טעװעילַאמעגּפָא טשינ זיא יז שטָאכ ,רענעש זיא ַאדרעג ןַײז זַא

 רעשיטסינויצ רעד טימ טשינ שטָאכ ,שדוק-ןושל ףיוא ןגָאז טנָאקעג סָאד טלָאװ

 .ךַארּפשסױא

 -לעטָאה םעד ןיא ןסַײּבנָא סָאד ןֿפָאלשרַאֿפ רעדיוו סנגרָאמוצ טָאה קערוי

 .גַארּפ ןוֿפ ןסָאג יד רעּביא ןריצַאּפש ןוא ןסע סױרַא זיא רע .ןַארָאטסער

 ליֿפױזַא ןיא טלעטשעגסיוא זיא סָאװ ךעלדנייטש עטיור יד טימ גנוריצ יד

 טסייוו רע ,דנַאלשטַײד ןיא ַײס ,ןלױּפ ןיא ייס גנַאגּפָא ןַא ןּבָאה ןָאק רעטצנעֿפױש

 טרעוו טעּברַא טימ םי ַא .ךעלדנייטש עקיליּב רעדָא ערעַײט ןענעז סָאד יצ טשינ

 ,רעַײט טשינ ָאד זיא טעּברַא .ןטעלזַארּב יד ןיא טגײלעגנַײרַא

 ןבילּבעג זיא רע .טריצַאּפש רעדיוו ןוא טָאטש ןיא קיטימ ןסעגעג טָאה רע

 -רעּביא ןַא גַארּפ ןשילױטַאק םעד ןיא קירּב ַא ףיוא טמוק יװ .טֿפעלּפעג ןייטש

 ןיא .ך"נּת ןוֿפ ןושל םעד ןיא ,ך"נּת ןוֿפ זיא'ס ? תויתוא עשידִיי טימ טֿפירש

 ַא ןֿפױק ךיז ןילרעּב ןיא טעװ רע .ןעוועג ךעלגעמ טשינ סנױזַא טלָאװ ןליוּפ

 .ןריֿפַארגָאטָאֿפ סָאד ןעמוקקירוצ ןוא טַארַאּפַא ןשיֿפַארגָאטָאֿפ

 טֿפרַאדַאּב טָאה רע .ןַאּב רעד וצ ןייג וצ טַײצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 טָאה סע .תינעּת ַא ךָאנ יוװ סיֿפ יד טּפעלשעג רָאג ןוא לעטָאה םוצ קירוצ ןלַײא

 ךיז רע טָאה טציא רעּבָא ,"טולּב; שירעלגומש ןייק טלעֿפעג טשינ לָאמנייק םיא

 ןדנוװשרַאֿפ ךיוא זיא סָאװ קענַאי ןכיוה םעד ןיא ,ן'רַאזַאל ןיא טנָאמרעד םעצולּפ

 סע זיא .ייז ןגעוו ןטכַארט ןרעהֿפױא טנָאקעג טשינ ןוא ,דנַאלשטַײד-חרזמ ןיא

 ? ליֿפעגרָאֿפ

 טָאה רע .גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ רעד ןיא ןרָאֿפעג רָאג זיא ַײװמַארט רעד

 רערעדנַא ןַא ןוֿפ ַײװמַארט ַא ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז ןוא קירוצ ןרָאֿפ טלָאװעג

 זַא ןסעגרַאֿפ טָאה רע .סוֿפוצ ןייג ןעמונעג ןוא סעּכ ןיא ןרָאװעג זיא רע .עיניל

 ,טעשזדנָאלּבעג רעדיוו טָאה ןוא ענעשעק ןיא טָאטש רעד ןוֿפ עּפַאמ ַא טָאה רע

 ףיוא ןטלַאהעג םיוק ןיוש ךיז רע טָאה לעטָאה םוצ טּפעלשעגוצ ךיז טָאה רע ןעוו

 .גוצ םעד ןּפַאכ רשֿפא ךָאנ רע טעװ ןֿפױל טעוװ רע ּביוא .סיֿפ יד
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 7? קערוי;

 םיא עקַאט טניימ עמ יצ ןקוקוצמורַא ךיז ןזיװַאּב טָאה רע רעדייא ךָאנ

 *! קעציוו, ,זדלַאה ןַײז ףיוא ןלַאֿפעגֿפױװַא ץעמע זיא

 ",טנַארֿפ ַאזַא טסיּב ,טנעקרעד םיוק ךיד ּבָאה'כ;

 ,ןקוקוצנָא רעסעּב ךיז ןסירעגּפָא ,ןשוק טימ ןרעדנַא םוצ רענייא ןלַאֿפעגוצ

 ,טשוקעצ ךיז רעדיוו ןוא

 7? קערוי ,טסּבעל ןד;

 ,רעֿפטנע ןַא טֿפרַאדַאּב טלָאװ קעציוו יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה קערוי

 | ,טעּפילכעצ ךיז ןוא

 ",סָאװ סייו'כ טניימעג ןיוש ּבָאה'כ ,םוטעמוא ךיד טכוזעג;

 -עג ןוא טרעטיצעג ןּבָאה ןּפיל יד .טנייועג רעקרַאטש ךָאנ טָאה קערוי

 עשטעּב ךיא, .אׂשמ ערעווש ַא ןשַאװעגּפָארַא ןּבָאה ןרערט יד .ךַײלגוצ טלכיימש

 ?שולימ !קעזוי .םענייק ןגעוו טגערֿפעג טשינ וליֿפַא ךיד ּבָאה ןוא דניק א יװ

 *? ַאשטֿפעטס

 דייר יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא לָאמעלַא םיא זיא קערוי .טלייצרעד טָאה קעציוו

 רעדיוו .ןַײנ ןעגנולקעגסיוא טָאה רעגייז רעד .שרעדנַא ןצעמע ןגעוו ןגערֿפ וצ

 ,רעױדַאּב ןָא טכַארטעג קערוי טָאה ,גוצ םעד טקיטעּפשרַאֿפ

 /? ץנַאג סױרַא וטסיּב יױזַא יו ? ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וטסיּב ּוװ ,קערוי וד ןוא;

 טימ ןעמוק טסעוװ .,גוצ םוצ ןייג ןיוש ףרַאד'כ ,יוא; ,ןסיוו טלָאװעג קעציוו טָאה

 *? ךימ

 ,טרעדנווװעג ךיז קערוי טָאה *?ץענערג רעד רעּביא טסלגומש ודע

 *.ָאיע

 *? ןליוּפ ןוֿפ;

 "? ןעד ווו ןוֿפ2

 "? סָאװע

 *,רצוא ןטסערג םעד;

 *? רצוא ןטסערג םעד;

 ".רעדניק;

 "!?ס ָאוו;

 ".רעדניק : ריד ךָאד גָאז'כ,

 *,טשינ ײטשרַאֿפ'כ;

 ".ךעדניק ערעזדנוא ?ןײטשרַאֿפ וצ רעווש ָאד זיא סָאװ;

 "? רעדניק ערעזדנוא ץענערג רעד רעּביא טסלגומש ,טניימ סָאװ;

 -- -- טעטימָאק לַארטנעצ רעד .הׂשעמ עגנַאל ַא זיא'ס ?טשינ טסייוו וד;

 ? טעטימָאק לַארטנעצ רעשידִיי ַא טעדנירגעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא זַא טסייוו וד

 ַא ןעױבֿפױא ןליוו ייז ,ןגָאז ייז ,סרעכַאמ-טּפױה יד טרָאד ןענעז ןטסינומָאק יד
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 זדנוא ןזָאל ןקַאילָאּפ ? תוֿברוח יד ףיוא ןעיוּב ןעמ ןָאק יוװ .ןליוּפ ןיא ןּבעל שידִיי

 םיצולח-יחרזמ יד ןגעוו טרעהעג טסָאה ,ןדִיי ייז ןדרָאמ רעטציא ךָאנ 1 ןעיוב ןעד

 -רָאג טסייוו וד זַא ץעגרע וטסיּב ּוװ ? עקָארק רעטניה טעליוקעג ןּבָאה ייז סָאװ

 יז ןשיוװצ ,תונברק קיצרעֿפ ,ץלעק ןיא םָארגָאּפ ַא ?ךיז טוט סע סָאװ טשינ

 ".סעקישטשמָארגָאּפ יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןּבָאה ןטנַאיצילָאּפ .ךעלהֿפוע

 רעּבָא .ןכַאז ןלייצרעד ךיוא ריד ןָאק ךיא .טרעהעג ָאי ךיא ּבָאה םעד ןגעווע

 "? רעדניק ןעלגומש ןַײד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ

 ישטשמָארגָאּפ .ןעמייהרעדניק טעדנירגעג טָאה טעטימָאק לַארטנעצ רעד;

 יד סױרַא ןענעֿבנג רימ .םייהרעדניק ַאזַא ןיא ןסָאשעגנַײרַא ןיוש ןּבָאה סעק

 ,ןקַאילָאּפ ןוֿפ ,רעדניק עשידִיי ,רעדניק ּפָא ןעמענ רימ .ןעמייה יד ןוֿפ רעדניק

 ",ןלױּפ ןוֿפ סױרַא ייז ןעלגומש ןוא

 *? רעוו ? רימ';

 ןשטנעמ .'החירּב' עיצַאזינַאגרָא ןַא ןַארַאֿפ .טשינרָאג ,ךיא עז ,טסייוו וד;

 ",ץרא' ןוֿפ םיחילש ךיוא ןעמוקעג ןיוש .דרערעטנואיָאטעג רעד ןוֿפ

 *? ץניטסעלַאּפ;

 רעצנַאג ַא .גוצ ַא טמוק טנַײה .עיצַאזינַאגרָא עטגַײװצרַאֿפ ַא זיא'ס .ָאי;

 זיא גנוריגער יד ךיז טכַאד רימ .רעדניק טרעדנוה ַײרד רעּבירַא טימ גוצ

 טנָאקעג טשינ רימ ןטלָאװ טשינַא .רעדניק יד סױרַא ןענעֿבנג רימ סָאװ ןדירֿפוצ

 ".טעּפש זיא'ס ,םוק .,גוצ ַא ןריזינַאגרָא

 ץעמע לָאמעלַא טָאה *,ֿבאז ,םולש; *,ֿבאז ,םולש; .ֿבאז רָאג טסייה קעציוו

 גוצ רעד; .ףױהנַאּב םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו ןקעציוו טסירגַאּב שרעדנַא

 "? ןעמוקעגנָא טשינ ךָאנ זיא

 טייטש רע רָאנ ,ןעמוקעגנָא ןיוש זיא גוצ רעד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןֿפָאלעג ,סעניש רעּביא ןעגנורּפשעג זיא קעציוו .ןסלער עקיטַײז ףיוא ץעגרע

 רעװש טשינ זיא סע .םיא ךָאנ קערוי ,ןגוצ-טסַאל עגנַאל טזַײרקעגמורַא ןוא

 עשירעדניק .ןגוצ-טסַאל עלַא יד ןשיווצ טרָאּפסנַארט םעד ןעניֿפעג וצ ןעוועג

 טָא .טַײװ יװ ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה ,לגייֿפ ןוֿפ רעשטיוושטעג ַא יו ,ךעלעמיטש

 ןענעז סָאװ תויתוא יד ןוא סרעלדָא עשיליוּפ טימ ןענָאגַאװ-טסַאל יד ןענעז

 ןיא טכיל ןייק ןַארַאֿפ טשינ זיא סע ."ןַאּב הכולמ עשיליוּפ ןוֿפ תוֿביּת-ישאר

 -עדניק ףיוא ןעשטיווק לּפמעלנשַאט ןַײז ןָא דניצ ַא טיג קעציוו זַא .ןענָאגַאװ יד

 ליֿפױזַא טָאה ֿבאז .ךיז טשוק עמ ,ךיז טזדלַאה עמ *,ֿבאז ,ֿבאז; : תולוק עשיר

 יז, .ןקעציוו ןוֿפ ןסַײרּפָא טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה עלעדיימ ןייא ...ענעגייא

 ַא ַײּב טעבנגעגסױרַא יז ּבָאה ךיא; .ןקערוי טגָאזעג קעציוו טָאה *,ןַײמ זיא

 ,טגייוועג טָאה יז .טלעג רַאֿפ וליֿפַא ןּבעגּפָא טלָאװעג טשינ יז טָאה סָאװ קַאילָאּפ
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 -- טציא .תורצ גונעג ריא ןוֿפ טַאהעג ןּבָאה רימ .זדנוא ןוֿפ ןֿפױלטנַא טריּבורּפ

 *...ךָאד טסעז

 ןגירשעגכָאנ עלעדיימ סָאד טָאה *?'ץרא ןייק רימ טימ ןרָאֿפ טסעוװ וד;

 .ןײגסױרַא ןעמונעג ןיוש ןּבָאה ייז ןעוו ןקעציוו

 ךס ַא ךָאנ ּבָאה ךיא .רעטעּפש טשרע רעּבָא .ןעמוק ךיא לעװ יאדווַא;

 "ָאד טעּברַא

 ,,לילג'ע .טגערֿפעג סעּפע ךיז ןוא הרֿבח ןַײז ןוֿפ רוחּב ַא טנגעגַאּב טָאה ֿפאז

 ַא ךָאנ טרעֿפטנעעג רענעי טָאה ",ויטָאמָאקָאל ןוֿפ ןָאגַאװ רעטירד רעד זיא'ס

 ֿבאז טָאה *,זירּפוס ַא ריד רַאֿפ ּבָאה ךיא ,םוק; .ןריּפַאּפ ענַײז ןיא ןכוז ןעגנַאל

 .ןקערוי ןָאטעג ּפעלש ַא

 7? ךימ רַאֿפ זירּפרוס א;

 ".ןעז דלַאּב טסעוו;

 .ןָאגַאװ ןטירד םעד זיּב ןעגנַאגעגקירוצ ןוא וויטָאמָאקָאל םעד זיּב ןֿפַאלעגוצ

 ןֹּבָאה ןגיוא סקערוי .'לילג' דַײרק טימ ןּבירשעגֿפױא ןעוועג עקַאט זיא סע

 ענרעצליה עקידנרָאג-ייװצ יד רעּביא לּפמעלנשַאט סקעציוו ךָאנ טרעדנַאװעג

 ןטלַאהרַאֿפ ךיז קעציוו טָאה *,ריד ֹוצ ןעמוקעג זיא טסַאג ַא ,הניר; .סעשטירּפ

 םיא טימ ךיז ןוא םיא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא עלעדיימ א ,שטירּפ ןייא יב

 ,טשוקעצ

 ,ןסקַאװעגטױא זיא יז; .רעכיז טשינ ןֿפורעגסיױא קערוי טָאה *?ַאשטֿפעטס,

 ",טנעקרעד םיוק יז טלָאוװ'כ

 וד ,הניר ?טשינ ךיז טשוקעצ ריא .הניר זיא ןעמָאנ רעשיערבעה ריא;

 7? רעדיווש ןייק טריֿפעגקעװַא ךיד טָאה סָאװ ןקערוי טשינ טסקנעדעג

 טָאה סע ,טשוטנַא ןעוועג זיא ֿבאז .טשוקעצ ךיז ןּבָאה ַאשטֿפעטס ןוא קערוי

 -עגמורַא ךיז ןּבָאה סָאװ רעדניק עלַא יד ַײּב יװ ,ןרערט יד ,דיײרֿפ יד טלעֿפעג

 .ןקערוי ןסעגרַאֿפ ןיוש טָאה ַאשטֿפעטס .םיא טימ טּפָאכ

 ",קירעגנוה ןיּב'כ ?טיורּב לקיטש ַא טסָאה ,ֿבאז;

 ",ּפוז ןעגנערּב דלַאּב טע'מ;

 טָאה רע .טרעדנוװעג ךיז קערוי טָאה 77 ןכיקיַאקעיּפָא יד ןיא יו ,ּפוז;

 יִז המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ךָאד זיא'ס; .רע יוװ טוג ױזַא טנַײה ןסע עלַא זַא טניימעג

 -סיוא תורצוא קעװַא ןביג רימ רעּבָא ,עקירעמַא ןוֿפ טלעג ןעמוקַאּב רימ;

 ערעזדנוא .טעװעטַארעג ייז ןּבָאה סָאװ ןקַאילָאּפ יד ןוֿפ רעדניק יד ןֿפױקוצ

 ".טצענערגַאּב ןענעז ןעלטימ

 ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןוא ןָאטעג גָאז ַא קערוי טָאה ?,קירוצ ןַײז דלַאּב לע'כ;

 ןיהּוו ?ןעשעג זיא סָאװ; .םיא ךָאנ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ֿבאז .ןָאגַאװ ןוֿפ

 * ןטסֿפױל

 ",טסנָאק וד ּביוא רימ טימ םוק;

271 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןיא טַאהעג טָאה קערוי .לעטָאה םוצ קירוצ טלַײאעג ןּבָאה ֿבאז ןוא קערוי

 ַא ךָאד טֿפערטַאּב סָאד, ןשײלֿפ עטרעכיורעג טימ קעזקור עלוֿפ רעמיצ ןַײז

 ,טרעדנווועג ךיז ֿבאז טָאה ?,ןגעמרַאֿפ

 ַא ןדָאלעגנָא ןוא טרעֿפטנעעג קערוי טָאה ?,קירעגנוה ןענעז רעדניק יד;

 ,ןקעציוו ףיוא ךיוא קַאזקור

 ןייק ןרָאֿפ וצ ןעוועג יאדּכ טשינ ןיוש זיא ,הרוחס עצנַאג יד ןּבעגעגקעװַא

 ןטַײּבוצסױא ןקרַאמ עשטַײד עמוס עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ,ָאי ,דנַאלשטַײד

 רע ןָאק ןרַאלָאד יד רעּבָא ,ןליוּפ ןיא רערעַײט ךס ַא ןענעז סָאװ ןרַאלָאד ףיוא

 רע ?רערעַײט לסיּבַא ןטסָאק ָאד טעװ סע זַא ןוא .גַארּפ ןיא ןֿפױקנַײא רשֿפא

 ךיז ןזומ סָאװ ךעלרעדניק יד יו קיטימ ןרעסעּב ַא ףיוא ןּבָאה ץלַא ךָאנ טעוו

 ןצענערג רעּביא ןרעגלַאװ ץלַא ךָאנ

 וד .ץ'האל ןַײמ טימ ןענעקַאּב ךיז ירַאיניוװש ןייק זדנוא וצ ןעמוק טזומ וד;

 ",ךימ ןוֿפ רעגניי ךָאד טסיּב וד ,ונ ? ןיינ ?ןצעמע ךיוא יאדוװַא ןיוש טסָאה

 יד ,ךישזּבלַאװ ןוֿפ טַײװ טשינ ,עיזעלשרעדינ ןיא לטעטש ַא זיא ירַאינױװש

 ךעלדיימ עלַא .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאֿפ טקנוּפ-הרשכה ַא טרָאד טָאה *החירּב;

 ךעלדיימ יד יו טקנוּפ םירוחּב ערעייז יאדוװַא ןיוש ןּבָאה םיצוּביק-הרשכה יד ןיא

 תורצוא ןכוז ןֿפָאלעג זיא רע .םירוחּב ערעייז ןיוש ןּבָאה ןטקנוּפ-םיטילּפ יד ןיא

 .תורצוא עטסקיטכיוו יד טּפַאכעגסױא לַײװרעד ןּבָאה ערעדנַא ןוא ,לגומש ןיא

 שידִיי ןַײֿפ ַא ןּבָאה טנָאקעג טָאה רע ...ַאדרעג ַא ןֿפױק ןעמ ןָאק טלעג טימ

 טשינ ןוא רוחּב רעשידִיי רענַײֿפ ַא ןעוועג טלָאװ ןילַא רֶע רָאנ ּביוא לדיימ

 ----דדַא

 רעצרַאוװש ןייק ןַײז טשינ דלַאּב טעװ סע .לַאמרָאנ זיײװכעלסיּב טרעוו ץלַא

 ַאדרעג ַאזַא וליֿפַא טעװ טלעג ןָא ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןּפַאכנַײרַא זומ רע .קרַאמ

 ןסעגרַאֿפ ןכַאמ וצ םיא חוּכ ַא טָאה ַאדרעג עניילק יד .םיא טימ ןַײז ןלעװ טשינ

 -עזעגנָא ןַא סמערָא עריא ןיא ןגיל וצ זיא סע טוג יװ .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ,רעגניֿפ עקידנטעלג עריא טימ ןֿפעלשנַײא םיא לָאז יז ןוא ,רעדימ ַא ,רעטקיט

 ,ץענערג רעד וצ גוצ ןטסטנעָאנ םעד ןּפַאכ זומ רע

 ,לָאמַא יו ןעועג טשינ רעמ זיא'ס רעּבָא ,םולשּב ךרודַא זיא געוו רעד

 טכַארּבעג טשינ לָאמ סָאד טָאה רע לַײװ ךעלטרעצ רעקינייוו ןעוועג ַאדרעג זיא

 ?ןןטייקכעלטרעצ עריא וצ קידװעליֿפ רעקינייו טציא רע זיא רעדָא ? תונּתמ ןייק

 דָארג ןענעז סָאװרַאֿפ ,ןֿפָא ןבילבעג ןענַײז ןגיוא ענַײז ,ןֿפָאלשעגנַײא זיא ַאדרעג

 טשינ ךיוא זיא םיא ןטעלג ריא ?לעטשנָא טימ לוֿפ ןעוועג רעטרעוו עריא טנַײה

 .רעטשרע רעד ןֿפָאלשנַײא לָאמעלַא טגעלֿפ רע .לָאמַא יוװ ןעוועג
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 לגנ ַארעג

 ןעוועג זיא רע .טסּוװעג טשינרָאג טָאה רע ןוא ,ןּבעל ןּבילּבעג זיא ַאשטֿפעטס

 טגערֿפעג טשינ ךיז רע טָאה .תונּתמ טכַארּבעג ,רעדיווש ןיא המחלמ רעד ךָאנ

 וַא םיא ךיז טכַאד טציא ?טריֿפעגקעװַא ןיהַא טָאה רע סָאװ רעדניק יד ןגעוו

 ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא עטסָאּבעלַאּב יד .טגערֿפעג ָאי ךיז טָאה רע

 רע טָאה ?לָאמַאכָאנ ןרָאֿפעגקירוצ רע זיא .רוּכיש ןעוועג זיא סָאבעלַאּב רעד

 ?ןטעטימָאק עשידִיי יד ןיא טכוזעג ייז

 .ןעמונרַאֿפ ליֿפוצ ןעוועג זיא רע ,טכוזעג טשינ ייז טָאה רע

 ןוא ןסערֿפעג ןעמ טָאה לגומש םַײּב ,דלָאג טרַאשעג ןעמ טָאה לגומש םִַײּב

 ַא טָאה ַאדרעג -- -- ןוא ןסָאריּפַאּפ רענַאקירעמַא טרעכיורעג ןוא ןֿפױזעג

 -- -- רעּבָא ,ןשוק טזָאלעג ךיז טָאה רע ,ּפיל רעטשרעטנוא רעד ףיוא לזעלּב

 ַא ןיא זיא'מ זַא ? לזעלּב ַא ןבירעגנָא שזַא ךיז טָאה סע זַא טשוקעג יז טָאה לֿפיװ

 ? קידנקעטשנָא רָאג סע זיא רשֿפא ...ן'העשרעּביא ןטעּברַא לָאמליײיט ןעמ זומ ךַאֿפ

 ?ריא ןגעוו רע טסייוו סָאװ ? ןכַאז יד ןגעו רע טסייוו סָאװ

 יד זַא טניימעג לָאמעלַא טָאה רע !וילעטַאט רעגולק רערעַײט ,ישעטַאט

 וילעטַאט רעד .הרוּת רעד וצ רָאנ לכׂש טָאה ישעטַאט רעד ןוא ץלַא זיא וילעמַאמ

 זדניק ןַײז טעו לגומש רעד זַא טסּוװעג טָאה רע .ןרעגנוה טלָאװעג רעסעּב טָאה

 סָאװ טיורּב םעד ןוֿפ טלקעעג ישעטַאט םעד טָאה סע .הער תוּברתל ןייֿפרעד

 ַא ןוֿפ שוק רעד טציא םיא טלקע סע יװ ,טלגומשעגנַײרַא טָאה ,לסָאי ,רע

 סָאװ ןילרעּב םענעטלָאשרַאֿפ םעד ןוֿפ "ןעִיצּפָא ףרַאד עמ .ּפיל רעטלזעלּבַאּב

 .רעלענש

 ענַײז ןֿפרַאװאוצּפָארַא רָאנ ךישזּבלַאװ ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה קערוי

 זיא ןוא ,ןָאטעגרעּביא ,ןשַאװעגמורַא ךיז טָאה רע .געוו ןוֿפ םישוּבלמ עטּבױטשרַאֿפ

 .ירַאיניװש ןייק קעװַא

 ףיא ךיז טגערֿפ רע טרעהעג .העיסנ ַא ףיוא ץעגרע ןעוועג זיא קעציוו

 -עגסיוא ךיז רע טָאה סָאװ .הרוחּב סיֿבאז וצ טריֿפעגקעװַא םיא ןעמ טָאה ,ן'ֿבאז

 .רעגניליש ןזייּב ַא ףיוא יװ םיא ףיוא טקוק עמ ?שיטנַארֿפ ױזַא טצוּפ

 ,ןענוֿפעג ךַײא טָאה רע סָאװ ךעלקילג ױזַא זיא ֿבאז .געט רָאּפ ַא ָאד טּבַײלּב;

 ,טרעכיזרַאֿפ םיא האל טָאה *,ייווצ גָאט ַא ןיא קירוצ ןַײז ףרַאד רע

 רעיורט-המחלמ רעד .ץוּביק םעד רעּביא ןקערוי טריֿפעגמורַא טָאה האל

 ,קירעירט ןעוועג טשינ זיא ןעמ רעּבָא ,ןגיוא סנעמעלַא ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא

 זיא ןעמ ןוא ליוו ןעמ סָאװ טסּוװעג טָאה עמ .סעּפע וצ טיירגעג ךיז טָאה עמ

 ,רעדניק ענַײמ טימ 'החיׂש" ַא ןּבָאה טציא ףרַאד ךיא; .,ליצ םוצ ןעגנַאגעג

 "3 ןייגטימ טליוו ריא

 רָאי קיצנַאװצ ןייק רעכיז ךָאנ זיא עטנַאמהרֿבח עצנַאג יד .רעדניק עריא

 ,רעדניק קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ַא .רעדניק "עריא; ןיוש טָאה יז ןוא ,טלַא טשינ
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 טָאה 71 וטסייה יווק .עּפורג רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז ןעוו ןעזעג קערוי טָאה

 | ,טגערֿפעג םיא עלעדיימ קידווענח ַא

 ",קערויע

 *? ןעמָאנ ןשיליוּפ ַא רָאנ טסָאה;

 *,לסָאי;

 רעשידרֿפס רעד טימ טגָאזעגסױרַא סע ןוא טרעסעבעגסיוא האל טָאה *,ףסוי;

 ןוֿפ טַאװַארק םעד ןגױצעגּפָארַא טָאה ףסוי .גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא'ס .הרֿבה

 ךלַאּב לעװ ךיא; ,טגָאזעג האל טָאה *,לטַײז ַא ךָאנ רעּביא טנעייל, .זדלַאה ןַײז

 *,ןעמוקקירוצ

 טָאה ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןעוו .ןסחמ ןיא ןיֿפסוי טריֿפעגקעװַא טָאה האל

 ַא ןעוועג זיא ףסוי .הצלוח עשיצולח ַא ןוא ךעלזייה-יקַאכ עצרוק ןגָארטעג ףסוי

 טרעטנָאלּפעג םיא ךיז ןּבָאה ַארָאה רעשיצולח רעד ַײּב רעּבָא .רעצנעט רעטוג

 ...ּפָאק ןיא ךיוא טרעטנָאלּפעג םיא ךיז טָאה סע לַײװ רשֿפא ,סיֿפ יד

 טימ טנגעזעג ךיז ןוא םישוּבלמ ענַײז ןטיּבעגקירוצ קערוי טָאה טנוװָא ןיא

 ,ן'האל

 זדנוא וצ ןעמוק טעװ ריא .הנשה-שאר זיא גָאט טכַא רעּביא טנַײה ןוֿפ,

 *? ֿבוט"םוי ףיוא

 עשידַיי ןוֿפ ןובשח םעד ןסעגרַאֿפ טַאהעג ןיוש טָאה קערוי *? הנשה-שארע

 ,םיֿבוט-םימי

 *,קירוצ ןַײז רעכיז ןיוש טעוװ ֿבאז;

 ןסעגרַאֿפ טָאה רע .טלַײאעגקעװַא ןוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה *,ןעמוק לעוו'כ,

 ."םולש? ןגָאז וצ

 ,םייה רעד ןוֿפ טקנעדעג טָאה רע סָאװ הנשה-שאר רעד ןעוועג טשינ זיא סע

 ןרעֿפטנע ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה ףסוי .טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ךס ַא טָאה עמ רעּבָא

 .ןכַארּפשסױא יד טשימעצ ץלַא ךָאנ טָאה רע רעּבָא ,תירֿבע ףיוא

 ןָאק ךיא ןוא ריד טימ ןַײז ןעמוקעג ןיּב'כ ?ןעמונרַאֿפ ױזַא וטסיּב סָאװע

 *.ֿבאז ,ןעניֿפעג םיוק ךיד

 רימ גָאז ? ֿבוט-םוי רעּביא ןּבַײלּב ָאד טסעוו .,ןרָאֿפקעװַא טנוװָא ןיא זומ ךיא;

 *,ןבַײלב טסעוװ זַא וצ

 7? רעדניק טרָאּפטנַארט ַא רעדיוו;

 טימ עמַאמ ַא ,רעדניק עשידַיי ייווצ ךעלטנגייא .דניק ןייא רָאנ לָאמ סָאד;,

 | *,דניק ריא

 "?ייוצ טימ רָאנ ץענערג רעד רעּביא ןייג ריד טניול סע;

 .רעהַא ןעגנערּב ןוא ןענעֿבנגסױרַא ייז ףרַאד עמ ?ץענערג ַא רַאֿפ סָאװ;

 -סיוא ,ךיא ןיימ עמַאמ יד .ןטלַאהַאּבסיױא יז טָאה רעיױּפ ַא .עטכישעג עצנַאג ַא'ס
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 עד ליוו

 רימ .סָאװ יצ ,ריא ןיא טּבילרַאֿפ ךיז טָאה ןוז סרעיוּפ םעד .טלעג רַאֿפ ןטלַאהַאּב

 טָאה קירוצ רָאי בלַאה א טימ זַא רָאנ סייוו'כ ,עטכישעג עצנַאג יד טשינ ןסייוו

 ןַאמ רעד .ןעװעטַאר יז ןלָאז רימ יז טעּב טציא ,ןטסירק ַא ןּבַײלּב טלָאװעג יז

 *,טכַאנ ןוא גָאט יז ןטיה החּפשמ ןַײז ןוא

 "? טכַאנ ןוא גָאט יז טיה עמ זַא ןעמענסױרַא יז וטסעוװ ױזַא יו;

 רעוועג טימ זיוה סָאד ןלַאֿפַאּב ןעמ טעוו הצע ןייק ןַײז טשינ טע'ס בוא;

 "ועשעג טזומעג טרָאד טָאה סעּפע .טנַאה ןיא

 ?ןדִיי ןָא ןַײז טשינ רעמ יז ןָאק רשֿפא ?וטסגָאז ,ּביל יז טָאה ןַאמ רעד;

 *.לבׂש םוצ ןעמוקעג זיא יז ,טושּפ זיא'ס

 ",םייה רעשידיסח ַא ןוֿפ טמַאטש יז .סָאד רָאנ זיא/ס זַא ןַײז ןָאק'ס;

 ",טימ ךימ םענ ,ךיד טעּביכ .קעציוו ,טימ ךימ םענ,

 ןֿפרַאד טעװ עמ .םינּפ טוג ַא טסָאה וד ?טשינ סָאװרַאֿפ ,טסליוו וד ביוא;

 םוצ געוו ַא ןקוקסיוא ,זיוה סָאד ןריװרעסּבָא .ףרָאד ןיא געט עכעלטע ןַײז

 *,לגומש יו רעכעלרעֿפעג ןרעוו ןָאק'ס : ןסיוו טסלָאז ליוו'כ רעּבָא ,ןֿפױלטנַא

 "? ארומ ןייק טשינ טסָאה וד;

 *,ןייגע

 ",טשיג ךיוא ךיא;

 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה ףרָאד סָאד טגָאז עמ ,ץלעק ןוֿפ טַײװ טשינ זיא'ס;

 ",םָארגָאּפ רעצלעק

 *? ןקערשּפָא ךימ טסליוו וד;

 *,ןייבש

 *,טוג;

 זש

 עיצקַא עטשרע סקערוי

 אתורֿבח רעייז ןוֿפ ערעדנַא ,ןַאּב רעד טימ ןרָאֿפעג ןענעז קעציוו ןוא קערוי

 -וצ טשרע ןעמוקנָא טֿפרַאדַאּב טָאה ָאטיוא רעד .ָאטיוא ןַא טימ ןרָאֿפעג ןענעז

 קערוי זיא ,ןַאּב רעד טימ ףרָאד ןזיּב ןרָאֿפ וצ טנַאקעג טָאה עמ שטָאכ .סנגרָאמ

 טימ עזילַאװ ַא טַאהעג טָאה רע .סוֿפוצ ןעגנַאגעג ץלעק ןוֿפ טסרָאיװ עכעלטע יד

 בוטש וצ ּבוטש ןוֿפ ןייג ןעמונעג רע טָאה ,ןַײרַא ףרָאד ןיא ןעמוקעג .הרוחס

 ,טֿפרַאדעג טָאה רע ּוװ ןעמוקעגנָא זיא רע זיּב ןעלדעּפ

 ףיוא רע זיא .טשינרָאג ףרַאד יז זַא טנשקעעגנַײא ךיז טָאה ױרֿפ עגנוי יד

 ,טגָאזעג םיא טָאה ֿבאז יוװ יונעג זיא זיוה ןוֿפ רעמונ רעד ? ץַאלּפ ןקיטכיר םעד
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 זיא דניק סָאד ,טרעדלישעג יז טָאה ֿבאז יװ ,ןגיוא עניורּב טימ עדנַאלּב ַא זיא יז

 ןָאק רע ,ּפָא טשינ טערט ןוא ּבוטש ןיא טציז רעױּפ ַא .טלַא רָאי ייווצ םורַא עקַאט

 םעד טכַאמ רעדָא ,טשינ יז טעז ,ריא וצ טקניוװ רע ,הרוחס רעד ןגעוו רָאנ ןדער

 ? הטרח יז טָאה ? ןעקניוו ןַײז טשינ טעז יז זַא לעטשנָא

 טָאה ןוא הרוחס ןַײז ןקוקַאּב וצ ןדערנַײא טזָאלעג ךיז ךעלדנע טָאה יז

 ,טָאנקנַאּב ַא ןקערוי ןבעגעג טָאה רעיױּפ רעד .ךעלדנעּבכיש רָאּפ ַא טֿפױקעג

 טנַאה ריא ןָאטעג ץַארק ַא ןוא ױרֿפ רעגנוי רעד ןּבעגעג טשער יד טָאה קערוי

 ןעװעטרילֿפ וצ טכוז רֶע זַא יז טניימ רעדָא ,ןענַאטשרַאֿפ יז טָאה .ןכייצ ַא יו

 ?ריא טימ

 סָאד טגנַאלרעד יז טָאה ",רעווש ,טשער יד זיא טָא ,ושטשעט שזדנעשט;

 ןיא הרוחס ןַײז טרדסעגנַײרַא ץלַא ךָאנ טָאה קערוי .רעיוּפ ןרעטלע םעד טלעג

 ,טכַאדעג רָאנ םיא ךיז סע טָאה .קידנגערֿפ ריא ףיוא טקוקעג ןוא עזילַאװ רעד

 ?ּפָאק ןטימ םיא וצ ןָאטעג לקָאש ַא עקַאט יז טָאה רעדָא

 טעװ סע ביוא ,ןגרָאמ זיּב רשֿפא ,גָאט ןצנַאג ַא ףרָאד ןיא ןּבַײלּב לעװ ךיא;

 ?ָאי ,קיטנוז זיא ןגרָאמ --- -- ןֿפרַאד סעּפע טעװ ינַאּפ יד ּביוא ,ןזייל טוג ךיז

 ",קיטנוז ָאד ןעוװַארּפ ןוא ןּבַײלּב רעכיז לעוו'כ

 רעייז טימ קלָאֿפרַאּפ עגנוי סָאד .םייהרעדניא ןעוועג עלַא ןענעז קיטנוז

 ףיז ןוא ןרָאֿפעגוצ זיא ָאטױא ןַא .עטרעוּפ יד ןוא רעיוּפ רעטלַא רעד ,דניק

 יז טגָאזעג ןוא ןעמוקעגנַײרַא ןענעז רענעמ ייווצ .עטַאכ רעד ןּבענ ןטלַאהרַאֿפ

 רעגנוי רעד ַײס טלָאװעג ןּבָאה ייז ,יײצילָאּפ-םייהעג יד ,יעּב"וא' רעד ןוֿפ ןענעז

 רעצלעק ןוֿפ טנוװָא םעד ןעוועג ןענעז ייז ּוװ ןגָאז ןלָאז ,רעטלַא רעד יס ,רעױּפ

 ,ןדִיי טעליוקעג ןוא ץלעק ןיא ןעוועג ןענעז ייז זַא ןגָארטעגוצ טָאה ץעמע .םָארגַאּפ

 רעזדנוא .ןדִיי טעװעטַארעג רָאג ןּבָאה רימ ? ךַאז ַאזַא ןגָאז ריא טנָאק יוו,

 ,טגָאזעג רעטלַא רעד טָאה *,עקשידַיי ַא זיא רונש

 ",קיטכעדרַאֿפ רָאג ןיוש סע טרעוװ ,סנגיל סיוא טכַארט ץע זַא ,ַאּב;

 וד זַא --- -- טסיּב וד זַא ןדַארמַאק יד גָאז .ַאשַאק גָאז .ןגָאז ןײלַא יז לָאז;

 ".עקשידִיי ַא ןעוועג טסיב

 ןטעּבעג ךיז רעיוּפ רעגנוי רעד טָאה *;ַאשַאק גָאז;

 ןַא זיא 2?עקשידִיי ַא ,ױרֿפ ענטלַאטש אזַא !סרענגיל עלַא טנעז ריא;

 ןעקרעד ךיא; : רעװלָאװער ַא ןגױצעגסױרַא טָאה רע .סעּכ ןיא ןרָאװעג קינעּב-וא

 "יז עז ךיא ןעוו עקשידַיי ַא

 -עגנָא ךיז טָאה *,תמא םעד ןגָאז ןיוש ץע טעוװו ץלעק ןיא עּב"וא רעד ןיא;

 זיא קערוי ןוא טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד ןעוו קינעּב-א רערעדנַא רעד ןֿפור

 ,הרוחס ןַײז טימ ןעמוקעגנַײרַא

 -צרַאװש ַא; ,ןקערוי וצ ןדנָאװעג ךיז קינעּב-וא ןַא טָאה *? ַאה ,רעלגומש ַא;

 *? הרוחס ןַײד ןעמונעג וטסָאה ּוװ ? רעלדנעה-קרַאמ
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 טגנ ארעג

 ןרַאג לסיּבַא ןוא ךעלדנעּבכוש לסיּבַא ? הרוחס ךיוא טסייה סָאד ? הרוחס;

 *,םותי-המחלמ ַא ןיּב'כ

 ףיא; ,םירעיוּפ יד וצ טיירדעגסיוא קירוצ דלַאּב ךיז ןּבָאה סעקינעּב-וא יד

 ביוא;ע .םירעיוּפ ייווצ יד וצ טגָאזעג ייז ןּבָאה *,ץלעק ןייק זדנוא טימ ןעמוק טזומ

 ךיוא טעוװ ,ַאקטַאמ ,ריא .קירוצ ןַײז טנַײה ךָאנ ריא טעװו ,תמא םעד טגָאז ריא

 ,דניק ןֿפױא ןּבעג קיטכַא ןּבַײלּב לַײװרעד ןָאק רונש רעַײא .,זדנוא טימ ןעמוק

 רעדָא ,עלוש ַא ןיא יײיג .ןענַאדנוֿפ ּפָא ךיז גָארט ,טנַאלוקעּפש רעגנוי וד ןוא

 ".סרעלדנעה רַאֿפ ץַאלּפ ןייק ןַארַאֿפ טשינ זיא ןליוּפ םעַײנ ןיא .קירּבַאֿפ

 יד רָאנ יו טלכיימשעצ ךיז קערוי טָאה *,ןקערש טשינ ךיז ינַאּפ יד לָאז;

 ,דניק סָאד רָאנ ןעמענ יִנֲאּפ יד לָאז ,סעקינעּב-וא יד טימ סױרַא ןענעז םירעיוּפ

 "ףימ טימ ןעמוק ןוא ,דניק סָאד רָאנ ,ןזָאלרעּביא ץלַא

 סעיֿפַארגָאטַאֿפ יד ןעמענ ןֿפַאלעגקירוצ ינַאּפ יד זיא ןסיורד ןעוועג ןיוש

 קעװַא זיא ןוא ,טקעטשרַאֿפ טַאהעג ץעגרע טָאה יז סָאװ עמַאמ-עטַאט עריא ןוֿפ

 טלַײאעג עלַא ןּבָאה ייז .ןסיורד ייז ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה קעציוו ,ןקערוי טימ

 ,עשרַאװ ןייק גוצ םוצ

 ףיוא ץעגרע ןרָאװעג עילַאק זיא םירעיוּפ יד טריֿפעג טָאה סָאװ ָאטיױא רעד

 טשינ ץלַא ןּבָאה ייז ןוא ן'העש ןעמונעג טָאה סע .דלַאװ ַא ןּבענ געוו-רעטניה ַא

 ןענעז ייז זַא ןריווושעג ןבָאה םירעיוּפ יד .רָאטַאמ םעד ןטכיררַאֿפ וצ ןזיווַאּב

 ןיוש זיא סע ,דלעֿפ ןיא ןַײז ןֿפרַאד ייז ,טַײצ-טינש זיא ןגרָאמ ןוא ,קידלושמוא

 ןֿפױא םירעיוּפ יד טזָאלענּפָא ןּבָאה טייל-עּב-וא יד ןעוו טנוװָא רעטעּפש ןעוועג

 ,ץלעק ןייק ןעמוק טינש ןכָאנ ןיילַא ןלעו ייז זַא טרָאװ

 ןַאּב יד זיא ץלעק ןיא .ץלעק רַאֿפ עיצנַאטס ַא ןַאב רעד ןיא ןַײרַא ןענעז יז

 -סיורַא טָאה קערוי ,ןֿפָאלש טכַאמעג ךיז טָאה קעציוו .העש עּבלַאה ַא ןענַאטשעג

 ,סיוש ריא ףיוא דניק ריא טגיוועג טָאה ינַאּפ עגנוי יד .רעטצנעֿפ ןכרוד טקוקעג

 ןבענ טצעזעגקעװַא ךיז קערוי טָאה ץלעק טזָאלרַאֿפ טָאה גוצ רעד ןעוו טשרע

 .ן'ַאשַאק

 .ןסיוו טלָאװעג ַאשַאק טָאה 71 ץלעק ןגעוו ץע טסייוו ןענַאװנוֿפ ,

 ?,ךיירסיוא ןַא רָאנ ןעוועג זיא ץלעק .טשינרָאג ןסייוו רימ;

 יד זַא סעַײנ רעד טימ ןֿפױלוצ ןעמוקעג זיא ץעמע ? דיירסיוא ןַא רָאנ;

 טּפַאכעג ןּבָאה ייז .דניק ךעלטסירק ַא טעליוקעג ןּבָאה ץלעק ןיא סעקדישז

 ,ןקעשטַאמ ןטלַאהקירוצ טלָאװעג ּבָאה ךיא ,ןֿפָאלעגסױרַא ןענעז ןוא ,קעה ,רעסעמ

 ןענעז יז .טרעקעגרעּביא ךיז ּבָאה ךיא זַא ןָאטעג ּפוטש ַא ךימ רע טָאה ,ןַאמ ןַײמ

 טימ ןוא .!ַאווודישז רימ ףיוא ןגירשעג טָאה רע .טכַאנַײּפ טעּפש ןעמוקעגקירוצ

 ץנַאג ןַיײמ ןּבַײלּב טלָאזעג ןיוש ךיא ּבָאה םיא טימ -- -- ַאזַא טימ -- -- ַאזַא

 *.ןּבעל
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי
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 "דנוא ףיוא ןיוש טקוק עמ; .ןגיוא עריא ןוֿפ ןסיג ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןרערט

 ,טנרָאװעג יז קערוי טָאה

 טימ למינּפ קידנור ןיילק ַא ,לרעדיוג ענכלוּפ ןיילק ַא טַאהעג טָאה ַאשַאק

 זיא רע רָאנ ןעװ ןכוזַאּב יז ןעמוקעג זיא ףסוי ןקַאּב יד ןיא ךעלעּבירג"ןח

 רענַאקירעמַא ןוא גַײצליּפש טכַארּבעג טָאה רע .עזַײר-לגומש ַא ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ

 ,ריא רַאֿפ סעּפע ךיוא לָאמַא ןוא ,דניק ריא רַאֿפ דַאלָאקַאש

 "עג טשינ רעמ טָאה רע .םיחוור עסיורג טכַארבעג ץלַא ךָאנ טָאה לגומש

 גונעג ןעועג ןיוש זיא סע ,ןשיײלֿפ עטרעכיורעג טימ קעז עסיורג יד טּפעלש

 ןוא עטוילַאװ טימ רקיעּב טלדנַאהעג טציא טָאה רע .דנַאלשטַײד ןיא ןסע וצ

 ןעמונעגרעּביא זַײװכעלסיּב ןּבָאה ןלױּפ ןיא רעריגער עשיטסינומָאק יד .גנוריצ

 .עשהכולמ ןעוועג ןָא ּביײהנָא ןוֿפ ןענעז קנעּב יד .לדנַאה םעד ,עירטסודניא יד

 רעדָא ןרַאלָאד ןיא ןטלַאהַאּב טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ןשָארג ןטרָאּפשעגּפָא ןַא

 טשינ רעמ זיא קערוי .גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןגיטשעג ןענעז ןזַײרּפ יד ןוא ,גנוריצ

 ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןוֿפ ןדִיי יד טימ טלדנַאהעג טָאה רע .ןילרעּב ןייק ןרָאֿפעג

 :ןעמענ ַײרד טַאהעג טציא טָאה רע .ןעזלעּב-ןעגרעּב ןיא רעדָא ,גניֿפַאדלעֿפ ןיא

 ןיא ץוּביק ןיא ,קערוי ןעוועג ץלַא ךָאנ רע זיא ןליוּפ ןיא סרעלדנעה יד ןשיװצ

 ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןיא ןדִיי יד ןשיווצ ,ףסוי ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה ירַאיניוװש

 ?טשינ סָאװ רַאֿפ ?לסָאי סָאװ רַאֿפ ,לסָאי ןֿפורעג ךיז רע טָאה דנַאלשטַײד ןיא

 ,גנוטַײצ עשידִיי ַא :טלעוװ עשידִיי א ןעוועג זיא ןעזלעּב-ןעגרעּב ןיא רעגַאל רעד

 רעד רַאֿפ ןענעז סעקינרעגַאל יד ןוֿפ ֿבור רעד .סעלוש עשידִיי ,רעטַאעט שידִיי

 ןיש ןענעז סָאװ יד ןֿפורעג טָאה עמ יװ ,"רענעמלוזומ, ןעוועג גנואַײרֿפַאּב

 ןעמוקעג טכער ןענעז ייז רעדייא ךָאנ .הסיסג ֿברע זיּב טעשטומעגסיוא ןעוועג

 רעשידִיי ַא ןיא רעגַאל םעד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ןזיװַאּב ןיוש ייז ןּבָאה ,תוחוּכ יד וצ

 עשידִיי ןעװעטַאר ףרַאד עמ ןעוו לגומש טימ ךיז טמענרַאֿפ רע ? רע ןוא .הליהק

 .רעדניק

 ןיוש ןוא תונעט טימ ןעמוקסױרַא טעװ ֿבאז זַא טכירעג ךיז טָאה קערוי

 טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,קעציוו ,טסקנעדעג :רעֿפטנע ןַא טיירגעגוצ טַאהעג

 ןּבָאה רימ ? ןעַײװמַארט יד ןיא ןעגניז ןרעהֿפױא טזומעג טָאה רע ןעוו ןשולימ

 ןסַאג יד ןיא ןעײרדמורַא ןֿפרַאד טשינ ךיז לָאז רע ןטלַאהסיוא טלָאװעג םיא

 וד ? קילגמוא ןַא טכַארּבעג רעיש ןוא ןֿפָאלעגסױרַא זיא רע יו טסקנעדעג וד

 שטנעמ ַא וַא .ןסָאריּפַאּפ ?עקסיָאוװס/ ןכַאמ םַײּב ןענעדרָאנַײא טזומעג םיא טסָאה

 טניווװעג שטנעמ ַא זַא ,סנגייא ןּבָאה וצ ,ןענידרַאֿפ וצ ןיילַא וצ ךיז טניווועג

 -- == -- ֹוצ ֹוצ ךיז

 ךיז רע טעװ טכַאמעגכרודַא טָאה רע סָאװ םעלַא םעד ךָאנ :הׂשעמ ַא רעה

 הצלוח ַא ןבעג םיא לָאז עמ ןסחמ ןשיצוּביק ַא יב ייר רעד ןיא ןלעטשקעװַא
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 לג ננ א ר ע ג

 .ענַײז זַא ןעז ןעמ טעװ ךעלזייה עצרוק יד ןיא ןוא ,ךעלזייה'יקַאכ רַאּפ ַא ןוא

 ,טלּפוטשעג ךיוא ןענעז סיֿפ

 טָאה קערוי ןעוו ,לָאמנייא רָאנ .תונעט ןייק םיא וצ טַאהעג טשינ טָאה ֿפאז

 האל טָאה ,דנַאטשֿפױא רעװעשרַאוװ ןיא רַאטינַאס ַא ןרָאװעג זיא רע יו טלייצרעד

 רעדניק ערעזדנוא ןוֿפ סעדעי .ןרַאטינַאס קיטיינעג ןֿפרַאד רימ; : ןָאטעג ץכערק ַא

 טלָאװ סע .רַאטינַאס ַא ףרַאד טקנוּפ-הרשכה רעדעי .טּבעלעגרעּביא ךס ַא טָאה

 רעד רעּבירַא טרָאּפסנַארט ןדעי ןטיײלגַאּב לָאז רָאטקָאד א ןעוועג טוג יאדווַא

 ןוא ןרַאטינַאס ןעגנודעג ןטלָאװ רימ .םיריױטקָאד ןייק ָאטשינ רעּבָא ,ץענערג

 ",.טלָאצַאּב טוג

 ?,ֿבאז ,טגָאזעג רימ וטסָאה ױזַא ?טלעג גונעג טשינ ךָאד טָאה ץע;

 עמ, ,טרעֿפטנעעג ֿבאז טָאה *,ןסע ןוֿפ וליֿפַא .השּבלה ןוֿפ ןרָאּפש ןָאק עמ;

 ןוא סעּפע טעשעג סע ןעוו רעּבָא .סנגרָאמוצ טַאז ךיז ןעמ טסע ,טנַײה טרעגנוה

 *=- -- רַאטינַאס ןייק ָאטשינ זיא סע

 ןיוש זיא קַאזקור סקערוי ןעוו טנװָא ןַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעומש רעד

 טָאה סע .ןעגנַאגעג זיא רע ןוא ,ץענערג רעד רעּביא ןייג וצ טקַאּפעג ןעוועג

 ףיוא סעקשזעטס עטיירדעג יד רעּביא ןייג וצ ןעוועג רעווש זיא סע ןוא טנגערעג

 -ץגסיוא עקַאט ךיז טָאה ,קעינעה ,עּפורג רעד ןיא רענייא .םיעוּפישיגרַאּב יד

 טָאה רע .טנורגּפָא ןַא ןּבענ ןלַאֿפעג טשינ זיא רע סנ ַא .ןלַאֿפעג זיא ןוא טשטילג

 ,ןקַאנ ןוא זדלַאה ןכערּב ןוא היּתחּת לואש םוצ זיּב ןעלקַײקּפָארַא ךיז טנָאקעג

 עלַא .םערָא ןייא ןכָארּבעצ רָאנ ןוא טירט עכעלטע רָאנ טלקַײקעג ךיז טָאה רע

 -עג זיא קערוי ...טרסמעג טָאה ןצכערק סקעינעה .ןֿפָאלטנַא ןענעז סרעלגומש

 -עגנייא ןוא ךעלגיײװצ עכַײלג ייווצ ןענוֿפעג טָאה רע .ףליה עטשרע ןבעג ןּבילּב

 ןוֿפ דמעה ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע .םערָא םענעכָארּבעצ םעד ייז ןשיווצ ןדנוּב

 -גײרַא ןוא זדלַאה סקעינעה םורַא לּברַא-דמעה ייווצ יד ןדנוּברַאֿפ ,קַאזקור ןַײז

 טָאה רעטקידנוװרַאֿפ רעד .ןעגנעהּפָארַא טשינ לָאז טנַאה ענעכָארּבעצ יד טגיילעג

 לָאז רע ןייוועג טימ םיא ַײב ןטעּבעג ךיז ןוא סיֿפ סקערוי ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז

 טײלגַאּב טָאה קערוי .טכַאנ רעד ןיא ןייגוצסיוא ָאד ןײלַא ןזָאלרעביא טשינ םיא

 ,ךישזּבלַאװ ןייק קירוצ ןקעינעה

 רעטקידנוװרַאֿפ רעד .גרַאּב ןֿפױא ףױרַא קירוצ טרעטעלקעג טָאה קערוי

 סעמַאמ רעד ןזָאלוצּפָא ארומ טָאה סָאװ דניק ַא יו םיא ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה

 זיא ,רעלגומש ,רענערַאֿפרעד ,רעקיצײלּפטײרּב ,רעכיוה רעד ,קעינעה .דיילק

 ןעייג סעקשזעטס עקישטילג עקיּבלעז יד ףיוא .ןֿפלָאהַאּבמוא ןצנַאגניא ןרָאװעג

 ַא טעװ רעמָאט .טגָאזעג טָאה ֿבאז יו ,'רצוא רעטסערג רעד' ,רעדניק עניילק

 רע רעּבָא ,רַאטינַאס ַא ןַארַאֿפ זיא'ס .רַאטינַאס ןייק ןַײז טשינ טעװ ,ןלַאֿפ דניק

 ,טרגּפעג ךיז רע טכַאמ .םיא ףרַאד עמ ןעוו .ַארָאה ַא ןצנַאט רָאנ טמוק
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 ןעגנָאהעג זיא רעּבָא ,םערָא ןייא ןיא רָאנ טקידנּוװרַאֿפ ןעוועג זיא קעינעה

 ענַײז ךיוא יוװ ,ףוג ןסיורג ןַײז ןוֿפ טייקרעווש רעצנַאג רעד טימ ןקערוי ףיוא

 לגַײװצ ןדעי רעּביא טלכיורטשעג ךיז טָאה רע .ןכָארּבעצ ןעוועג ןטלָאװ סיֿפ

 .ןקערוי טּפעלשעגטימ ןוא ןלַאֿפעג ,לדנייטש ןוא

 יז זַא רָאלק ןעוועג זיא סע .ּפָארַא גרַאּב ןעגנַאגעג רעדיוו טציא ןענעז ייז

 טימ ןוא רעמייּב טימ ןסקַאװַאּב ןעוועג זיא גרַאב רעד ,טעשזדנָאלּברַאֿפ ןּבָאה

 ץעגרע רימ ןענעז ןיהּוװש .תוֿבצמ רעדָא ,ןלַײז יו ןזדלעֿפ עלָאמש עכיוה .,ןזדלעֿפ

 סע טָאה גָאטרַאֿפ ןלעקנוט םעד ןיא .ןקָארשרעד ךיז קערוי טָאה *7 ןכָארקרַאֿפ

 ןוא ןייטש ןּבילּבעג ָאד טלָאװ ןשטנעמ עשינומדק ןוֿפ ײמרַא ןַא יו ןעזעגסיוא

 .ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ זיא

 ,טקַױרַאּב םיא קעינעה טָאה *,טַײז רעשיליוּפ רעד ףיוא ןיוש ןענעז רימ,

 .יורדז ַאװָאדוק טרָארוק םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז .טנגעג יד טנעקעג טָאה רע

 ,ןטײקנַארק ענעדײשרַאֿפ ןלייה וצ רעדעּב ןוא ןלַאװק-לַארענימ טָאה ַאווָאדוק

 ,רָאטקָאד ַא ןַײז זומ טרָאד

 טימ ןעמַאװצ טרַאװעג טָאה קערוי .ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רָאטקָאד רעד

 ןױש רע טעװ ,ץענערג טַײז רענעי ןוֿפ םיא ּבילוצ ןעמוקעגקירוצ .ןקעינעה

 ,ךישזּבלַאװ ןייק ןקעינעה ןריֿפמײהַא ןוא רָאטקָאד ןֿפױא ןטרַאװ

 ,קרַאּפ םוצ טקוקעגסױרַא טָאה ןוא רעטצנעֿפ םַײּפ ןענַאטשעג זיא קערוי

 ןעמוקעג ץלַא ךָאנ זיא ןעמ רעּבָא ,טקידנערַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא ןָאזעס-טּפיױה רעד

 קיטכַארּפ ןעזסיוא זומ יעלַא יד .ןגָאמ ןרעטכינ ןֿפױא רעסַאװ-לַארענימ ןעקנירט

 ךיז טָאה קערוי .ילּב ןלוֿפ ןיא ןענעז ןטייּב-ןעמולּב ןוא רעמייּב עלַא יד ןעוו

 רעד טָאה *? קערוי; .ריט רעד ןוֿפ פירקס ַא טרעהעג טָאה רע ןעוו טיירדעגסיוא

 *?ָאד וטסוט סָאװ .ןעקנַאד וצ טָאג ?טסּבעל וד ,ןגירשעגסיוא רענעמוקעגנַײרַא

 ,יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד ןענַאטשעג זיא ריט רעד ןיא

 ,רָאטקָאד םוצ ןֿפָאלעגוצ קערוי זיא *! עשזָאטקָאד עינַאּפ;

 * ָאד וטסוט סָאװ;

 יד ןיא טריצַאּפש ןּבָאה רימ -- -- -- רימ .קעינעה דנַײרֿפ ןַײמ זיא סָאד,

 ןכָארבעצ טָאה רע ךיז טכַאד רימ ,ןלַאֿפעג זיא קעינעה ,עשזָאטקָאד עינַאּפ ,גרעּב

 *,ןיּב"םערָא םעד

 *? ַאװָאדוק ןיא טסניוװ וד;

 ".עשזָאטקָאד עינַאּפ ,ַאװָאדוק ןבענ;

 טעּברַאעג טָאה ּפָאק סקערוי .םערָא סקעינעה טרינימַאזקע טָאה רָאטקָאד רעד

 ןריצַאּפש טייג רעוו .תולאש סרָאטקָאד םעד ףיוא םיצוריּת ןטיירגוצוצ שירעּביֿפ

 טנָאקעג טשינ רע טָאה ץוריּת ןרעגילק ןייק ? ןגער-סָאג ַאזַא ןיא גרעּב יד ןיא

 ?ןטכַארטוצ
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 "כרוד ַא וצ רֿבח ןַײד םענ .קערוי רַאטינַאס ,קיטכיר זיא זָאנגַאיד ןַײד;

 ".קערוי ,רימ וצ ןַײרַא ךיז ּפַאכ .לטעצ םעד ייז ּביג ,ַאנ .גנוטכיול

 ?רַאטינַאס רעקיטכיר א ןרעו ןֿפלעה רשֿפא רימ ןָאק רָאטקָאד ןַאּפ רעד;

 ".ןענרעל ךיז : ןיימ'כ

 ןַײרַא םוק ,גנודליּב ענײמעגלַא ןּבָאה ךיוא זומ רַאטינַאס רעטרימָאלּפיד ַא;

 "ןָאט ןָאק עמ סָאװ ןעז רימ ןלעװ רימ וצ

 ,עלעגניי ס'ַאשַאק רַאֿפ גַיײצליּפש טֿפױקעג רעדיוו דנַאלשטַײד ןיא טָאה קערוי

 טשינ טרָאד ןיוש ַאשַאק זיא ירָאיניװש ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו רעּבָא

 יד ןעוועג ןענעז סע רע ןסױטשעגנָא ךיז ,סיוא טוַײװ ,טָאה ןַאמ ריא .ןעוועג

 ַא ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה רֶע .טריֿפעגקעװַא יז ןּבָאה סָאװ 'סעקינעּב-וא'

 .עּב-וא יד עקַאט רשֿפא ,ןכוז יז םיא טֿפלעה ץעמע .שזדָאל ןיא ץוביק-"החירּב;

 ןליֿפַא טָאה ֿבאז .ץענערג רעד רעּבירַא טקישעגקעװַא יז לַײאעג ןיא טָאה עמ

 ץוּביק ַא ןיא םּתסה ןמ; .טציא ךיז טניֿפעג יז ּוװ ןקערוי ןגָאז טנָאקעג טשינ

 ",ןַארּפ ןיא ןסָאלשַאּב ןרעוו ןכַאז יד ,עילַאטיא רעדָא ,ךַײרקנַארֿפ ןיא ץעגרע

 טימ ןגער-סָאג ַא ןיא םיעוּפישי-גרַאּב יד רעּביא ןכָארקעג ךיוא זיא ַאשַאק

 רַאטינַאס ןייק ןעוועג טשינ זיא ןלַאֿפעג זיא יז ּביוא .טנַאה רעד ףיוא דניק ַא

 לָאז סָאװרַאֿפ .ןבַײרש יאדװַא טעוו ַאשַאק זַא טגָאז האל ,ןֿפלעה ריא לָאז סָאװ

 עכעלבַײל ַא יװ ןגייא םיא סע טרעוו ,דניק ַא טעװעטַאר ֿבאז זַא ? ןןבַײרש יז

 ,דניק ריא ןוא ץיַאשַאק טעװעטַארעג טָאה ,קערוי ,רע .רעדורב רעדָא רעטסעווש

 ,לכעליּפש ַא טימ סיוא ךיז טֿפױק רע ,ָאי .ןעלגומש ןֿפַאלעגקעװַא זיא רע רעּבָא

 טשינ זיא רענייק ןוא רעדורּב ןייק טשינ םענייק זיא רע .דַאלָאקָאש לקיטש ַא

 רָאנ ,רעטסעוװש ַא םיא זיא יז זַא טגָאזעג טָאה עשטלַאס .םיא וצ רעדורּב ןייק

 ןעוועג יז זיא קיּביגכָאנ ןרָאװעג ןיוש זיא יז ןעוו .םיא ןוֿפ ןרעוווצּפָא ךיז ידּכ

 ...הסנרפ ריא ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,ךעלטֿפעשעג ןוא ךעלכַאז ,ןקורט ױזַא

 ןיוש זיא עשטלַאס ?ןעשטלַאס ןגעװ טציהעצ םעצולפ ךיז רע טָאה סָאװ

 -- -- -- ןיא ַאשַאק ,ןסעגרַאֿפ ןוא ןבעגרַאֿפ גנַאל

 ןוא ןַאמ ריא ןזָאלרעּביא טלָאװעג טָאה ױרֿפ ַא .עדמערֿפ ַא זיא ַאשַאק

 ןֿפלעה וצ ריא ןּבעל סָאד טלעטשעגנַײא טָאה רע .דניק ריא טימ ןֿפױלטנַא

 .רעטרעװ רָאּפ א טזָאלעגרעּביא טשינ וליֿפַא יז טָאה קעװַא זיא יז ןעוו רעּבָא

 סָאװ ָאט .טנוזעג ַײז :רעטרעוװ ייוצ טימ עלעטעצ ַא שטָאכ ןּבירשעגנָא טשינ

 ןָאק יז .ליוװ יז ּוװ טייהרעטנוזעג ןַײז ךיז יז לָאז ?ױרֿפ יד טָא ןָא םיא טייג

 -רַאֿפ סטלעוו רעד טשינ זיא רע .ליוו יז ביוא ,רעיוּפ ריא וצ ןייגקירוצ וליֿפַא

 ,םיא רַאֿפ קיניײװ ךיז טגרָאז טלעוו יד יוװ טקנוּפ ,רעגרָאז
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 ש

 ךורברעבניא

 רעדיוו קערוי טָאה ,העיסנ-לגומש ַא ףיוא גַארּפ ןיא לַארטנעצ לעטָאה ןיא

 העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טנװָא ןיא .שיערּבעה ןדער טרעהעג

 םעצולּפ םיא זיא ,ןֿפָאלש ןייג רעדָא לַאקָאל-טכַאנ םעד ןיא ןײגּפָארַא לָאז רע יצ

 -רַאֿפ סע ןרעמיצ עכלעוו טסוװרעד לענש ךיז טָאה רע .קנַאדעג ַא ןלַאֿפעגנַיא

 טָאה ןַאמ ַא ,רעמיצ ןייא ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה רע .סרעדער-תירֿבע יד ןעמענ

 םעד ןטעּברַאֿפ ,שידִיי ןוא שיערבעה ןוֿפ שימעג ַא ןיא ,טָאה קערוי .טרעֿפטנעעג

 ,לַאקָאל-טכַאנ ןיא ןייג וצ םירֿבח ענַײז ןוא ןַאמ

 טָאה ,ליוו רע סָאװ עגַארֿפ רעייז ףיוא .םירוחּב ייווצ ןעמוקעגּפָארַא ןענעז סע

 ןעקנירטסיוא ןכָאנ טשרע ".ענעגייא טימ לסיּבַא ןַײז רָאנ; :טרעֿפטנעעג קערוי

 טימ ַאשַאק ןיהווװ ןגָאז םיא ןענָאק ייז יצ טגערֿפעג רע טָאה ךעלזעלג עכעלטע

 .ןרָאװעג טקישעג ןענעז דניק ריא

 בָאה ךיא; :ןבעגעגוצ לענש טָאה קערוי ,טייקליטש ַא ןטָארטעגנַײא זיא סע

 ",טֿפַאשהֿבורק ַא סעּפע ךיז טליֿפ סע ,ןֿפױלטנַא ןֿפלָאהעג ריא

 "7? ןַארּפ ןיא טציא וטסוט סָאװ ןוא;

 ?.גניֿפַאדלעֿפ ןייק געוו ןֿפױא ןיּב ךיא;

 "? ץיצַאזינַאגרָא רעכלעוו ןוֿפ 1 חילש ַא;

 ןוא ךישזּבלַאװ ןשיווצ לגומש ךיא .חילש םוש ןייק טשינ ןיּב'כ ? חילש ַא;

 *.גניֿפַאדלעֿפ

 *? ןטסלגומש סָאװ;

 לדנַאהצרַאװש ןַײמ ביוא ןצרַאה םוצ טשינ ךיז םענ ךיא .ךיז טזָאל סע סָאװ;

 ?.שימָאנָאקע רעשטַײד רעד ןדָאש טגנערּב

 ? ץַאשַאק ןעניֿפעג רע ןָאק ּוװ : עגַארֿפ ןַײז וצ ןעמוקעגקירוצ קערוי זיא טציא

 ךיז ןוא עניּב רעד ףיוא ןירעגניז רעד ןגעוו ןדער ןעמונעג ןּבָאה םירוחּב יד

 ,רעֿפטנע ןַא ןּבעג ןוֿפ טײרדעגסױרַא

 ,טנווָא ןיא טשרע ןעגנַאגעגּפָא זיא ץענערג רעד וצ גוצ סקערוי .סנגרָאמוצ

 ןגעוו ,לוש סל"ירהמ ןגעװ טגָאזעג טַאהעג םיא טָאה ֿבאז .ןריצַאּפש סױרַא זיא רע

 עּפַאמ יד ןסעגרַאֿפ רעּבָא טָאה רע ,ןכַאז יד ןעז וצ יאדּכ .םואעזומ ןשידִיי םעד

 ןסיוטשעגנָא ךיז ןוא ןייגוצקירוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה קערוי .טָאטש רעד ןוֿפ

 -טכַאנ ןיא םיא טימ ןסעזעג טשינ זיא רעד ,ןיינ .טַײל-החירּב יד ןוֿפ םענייא ןיא

 .ייז ןוֿפ רענייא זיא רע זַא רעכיז זיא סע רעּבָא .טנוװָא ןטכענ לַאקָאל

 ךיז טָאה רע .סַאג ןיא סױרַא רעדיוו ןוא עּפַאמ ןַײז ןעמונעג טָאה קערוי

 -עגּפָא ךיז טָאה רוחּב םעד ןוֿפ םינּפ סָאד .רעטצנעֿפ-יש ַא ַײב טלעטשעגּפָא
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 סל"רהמ םעד ןיא ןעזרעד רעדיוװ םיא טָאה רע .רעטצנעֿפ ןוֿפ זָאלג ןיא טלגיּפש

 ?ךָאנ עקַאט םיא ןעמ טריּפש .לוש

 טשינ טעז סָאװ רעלגומש ַא זיא רע ,עיצַאזינַאגרָא עמייהעג ַא זיא "החירב;

 יז וצ רע טמוק םעצולּפ ,דָיי ַא יו ףיוא טשינ ךיז טריֿפ ןוא דיי ַא יו סיוא

 ערעייז סָאװ שטנעמ ַא ףיוא ,ץוּביק ַא סרעייז ןוֿפ סערדַא ןַא ףיוא ךיז טגערֿפ

 ? ךָאנ םיא ןריּפש ייז זַא שודיח ַא זיא .ןלױּפ ןוֿפ טלגומשעגסיױרַא ןבָאה ןשטנעמ

 יז ןענָאק ,ןרסמ ייז טעוװ ןוא ייז ןגעק טרינָאיּפש רע זַא דשוח ןענעז ייז ּביוא

 .סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא ךיז ןריֿפ ױזַא .געוו ןוֿפ ןעמױרּפָא ָאד םיא

 טנַאקעג ךָאד רע טָאה "החירּבק רעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע ּביוא

 רָאג זיא רע רעּבָא .ןרָאֿפ טֿפרַאדַאּב טָאה רע ןיהּוװ דנַאלשטַײד ןייק ןֿפױלטנַא

 ףרָאװ ַא ךיז ,ךעלקעּפ יד טנדָאלעגּפָא טָאה רע .ךישזּבלַאװ ןייק קירוצ ןֿפָאלעג

 .ןסע וליֿפַא ןענַאטשעגֿפױא טשינ זיא ןוא ,טעּב ןֿפױא ןָאטעג

 לָאמנייק זיא סע .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה קערוי ,ריט ןיא טּפַאלקעג טָאה עמ

 דלודעג ןייק טַאהעג טשינ רעכיז רע טָאה טציא .םיא וצ ןעמוקעג טשינ רענייק

 ? ֿבאז .ןעמָאנ ןַײז ןֿפורעג ןוא טּפַאלקעג ןוא טּפַאלקעג טָאה עמ ,ןצעמע טימ ןַײז וצ

 *? ָאד וטסוט סָאװ ? ֿבאז; .ריט יד ןענעֿפע ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא קערוי

 -ייפ ץענערג ַא !טכַאמעג' טסָאה ?טעּב ןיא גָאט ןטימניא ? ָאד וטסוט סָאװ;

 *? טשיג ךיז וטזַײװ סָאװ ? טכַאנ

 "יגעוו ןיא ןעוועג ןיּב'כ,

 ",ךשוח סיוא טסעז וד ?ץענערג עטכעלש ַא;

 *,ןליגע

 *? עיצקַאזנַארט עטכעלש ַא;

 *.סָאד טשינ זיא'ס ,ןיינע

 ",טוג וצ סיוא טשינ טסעז וד ?טנוזעג טשינ טסיב;

 ",טוג וצ טשינ ןיּב ךיא;

 "4 ןילַא ָאד וטסגיל סָאװ;

 *,ןײלַא ןַײז ליווכ;

 *? ןײגקעװַא לָאז'כ טסליוו וד;

 *,שרעדנַא סעּפע טסיּב וד ,ןיינ;

 *,ץוּביק ןיא רימ טימ םוק;ג

 *,טנַײה טשינ ךָאנ;

 ּבָאה ךיא --- -- ףיוא זדנוא וצ ןעמוק ןגעוו טסכַארט וד ?טנַײה טשינ ךָאנ;

 ךיז טסליֿפ ןוא ןײילַא טסיּב לַײװ ןעורסיוא ךיז ןעמוק טסלָאז טניימעג רָאנ

 *,טוג טשינ
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 ןיּב'כ .ןילַא טשינ ךָאד ךיא ןיּב ךַאמ ךיא סָאװ ןעז ןעמוקעג טסיּב וד זַא;

 וד סָאװ טוג זיא סע .זיא רימ סָאװ טשינ ןיילַא סייוו'כ .קעציוו ,קנַארק טשינ

 ",ןעמוקעג טסיּב

 "עג ןיּב ךיא .טסכַאמ וד סָאװ ןעז ןעמוקעג טשינ ןיּב'כ זַא זיא תמא רעד;

 "!סעּפע יו רעמ זיא'ס ?סעּפע ,ןטעּב סעּפע ךיד ןעמוק

 ",תוכלמה יצח דע : ריד רַאֿפ ,ֿבאז;

 ",טייקיניילק ןייק טשינ זיא'ס,

 ".תומדקה ליֿפוצ טסכַאמ וד ,ֿבאז;

 רעדניק קיצעּביז ןוא סקעז טרעדנוה ייווצ ןּבָאה רימ .יױזַא זיא הׂשעמ יד,

 ןוא ,ןעמוקעגנָא טשינ ךָאנ זיא גוצ םעד ןטכירוצסיוא טלעג סָאד .ןקישוצקעוװַא

 ןטסינומָאק עשידַיי יד .סיֿפ ערעזדנוא רעטנוא ןענערּב ןעמונעג דרע יד טָאה ָאד

 ןעמונעגֿפױא טציא טרעוו סע טגָאז עמ .טעּברַא רעזדנוא ןגעק ןטלעוװו ןַײא ןטַײר

 םעד ןגעוו ןּבָאה ייז טגָאז עמ .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשילױּפלַא רעד ךרוד

 טע'מ זַא רַאֿפעג ַא ןַארַאֿפ זיא'ס .טורעיּב טנעדיזערּפ םוצ עיצַאגעלעד ַא טקישעג

 *,ןצענערג יד ןסילש

 ךיא .ץרַאװש ףיוא סעּפורג עניילק טקישעג ךיוא טציא זיּב ךָאד טָאה ריא;,

 ןעצ ענַײמ יו ץענערג יד ןעק ךיא .טכַאנ עדעי ךַײא טימ ןייג וצ טיירג ןיּב

 ".רעגניֿפ

 סָאװ טלעג ןוֿפ עגַארֿפ ַא רָאנ זיא'ס .גרעּב יד ןיא יינש ַא ןיוש טלַאֿפ סע;

 *,ץייוש יד ךרוד ןעמוקנָא רעכיז טעוו

 "3 ןלַיײאוצ סָאד ןעמ ןָאק ױזַא יוו,

 ךיא ,'טניָאשזד' םעד רַאֿפ וליֿפַא ארומ רימ ןבָאה עגַאל רעקיטציא רעד ןיא;

 סריא טרָאד טָאה 'עּב-וא יד רעכיז זיא סע .ָארויּב רעװעשרַאװ םעד רַאֿפ ןיימ

 ",ןָאיּפש ַא

 ןיא םירֿבח ענַײד ?'עּב"וא רעד ןיא ןצעמע ּבָאה ךיא זַא טסניימ וד;

 /-- === =-- גַארּפ

 ןגרָאּב זדנוא טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ סרעלגומש עשידִיי עכַײר ָאד ןַארַאֿפ

 "?ףלַא ייז טסנעק וד .טלעג סָאד

 ",עלַא טעמּכ;

 ,דנַאלסױא ןיא וליֿפַא .ןרַאלָאד ןיא טלעג סָאד ןלָאצקירוצ ייז ןענָאק רימ;

 ".רעסעּב ייז רַאֿפ זיא סָאד ּביוא

 טעסרָאק ןשירעּבַײװ ַא טּפעלשעגסױרַא ,טעּב ןַײז וצ ןֿפָאלעגוצ זיא קערוי

 *,רַאלָאד-דלָאג קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ןצרעֿפ, .ץיֿבאז טגנַאלרעד סע ןוא

 *? םעד ןיא טיינעגנַײא;

 רעד ןוֿפ רעגייז םענעדלָאג ַא ןעמונעגּפָארַא טָאה רע 77 גונעג זיא סָאד .ָאי;

 ",ךיוא סָאד םענק .ןזיוה יד ןוֿפ גניר םענעטנַאילירּב ַא טנערטעגסױרַא ,טנַאה
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 ",רעמ ךס ַא ןֿפרַאד רימ;

 ",ןגירק סע ןלעװ רימ, ,ן'ֿבאז ןָאטעג ּפעלש ַא קערוי טָאה *,םוק;

 ".ןעױרטרַאֿפ ךיז ןעמ געמ ןדעי רַאֿפ טשינע

 ",ךימ ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ;

 טשינ רעמ ןיוש זיא םערָא רעד .ןקערוי טימ טיירפרעד ךיז סָאה קעינעה

 םיא טָאה קערוי ןעוו ,רחסמ ןָאט ןענָאק רעדיוו דלַאּב טעװ רע ,סּפיג ןיא ןעוועג

 ייוצ ,רָאנ עז; :ןרָאװעג סַאלּב קעינעה זיא ,ןעמוקעג זיא רע סָאװ ךָאנ טגָאזעג

 ,ןבעג וצ טיירג ךיא ןיּב סעטָאלז טנזיוט .תורצוא ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןעמוק סרעצָאר

 *.רעמ טשינ ןשָארג ַא

 -טּפיוה ןכרוד ןבירשעגרעטנוא עיצַאטיװק ַא טגנַאלרַאֿפ טָאה רערעדנַא ןַא

 -עגנָא טָאה רע ןעוו ןגָאלשרעד ןעוועג ןיוש זיא קערוי .טניָאשזד ןוֿפ רָאטקעריד

 עטכירעגמוא ןַא טלעטשעג רָאג טָאה רענעי .ריט רעטירד רעד ןיא טּפַאלק

 *? דנַאלסיױא ןייק טלעג ןַײמ ןריֿפרעּבירַא ןרַאֿפ ןענעכער ריא טעװ לֿפיװ; : עגַארֿפ

 "3 לֿפיװ טסייה סָאװע

 ,ערעדנַא יד יו ,טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ןענעכער טעװ ריא ביוא;

 *,סרעַײרֿפ ערעדנַא ךיז טכוז

 טָאה *7 ןענעכער טשינרָאג ןלעװ רימ בוא ןעיורטעג זדנוא טעװ ריא ןוא;

 ןרעיוא ענַײז טּביילגעג טשינ קערוי

 ןעוועג לָאמַא ןײלַא ןיּב ךיא ,םיֿבנג ןייק טשינ ,ןטסילַאעדיא ןענעז םיצולח;

 סָאד ןריֿפסױרַא .עקיזיר ולוּכ לגומש ןימ רעצנַאג רעד זיא סנקירעּביא .ץולח

 ",ךַײא טימ ןריקיזיר רעכיג לע'כ .עקיזיר ַא רעדיוו ,ןענַאד ןוֿפ ןגעמרַא

 יו רעסעב ךישזּבלַאװ ןוֿפ ןדִיי יד טנעקעג טָאה ץולח רענעזעוועג רעד

 ןעוועג ןיֹוש זיא ןרָאװעג טכַאנ זיא סע רעדייא ןוא ,ןֿפלָאהעג טָאה רע .קערוי

 ,טעּברַא יד ןּבײהוצנָא טלעג גונעג

 ַא

 ֿפ

 טז

 ַאינַארֿפ

 רע זיא ןצענערג רעביא ןרעטעװ עטסגרע יד ןיא ןכָארקעג זיא קערוי ןעוו

 טניז ץענערג ַא רעּביא ןעגנַאגעג טשינ ןיוש זיא רע .דרעֿפ ַא יו טנוזעג ןעוועג

 ןַא ןעוועג טלָאװ רע יו טעּב ןַײז ףיוא געט עצנַאג טגיל רע ןוא ,ןכָאװ עכעלטע

 קירעֿפעלש טוט זיא רע ,ןכערּב סעציײלּפ יד ,ייו טוט ּפָאק רעד .דילַאװניא

 ? רעדעּב רָאּפ ַא ןעמענ ַאװָאדוק ןייק ןרָאֿפוצ רשֿפא ,ןֿפָאלשנַײא טשינ ןָאק ןוא
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 -עטָאלּב טגָאז עמ .ךיוא עלהנח ,ןעגנול עכַאװש טַאהעג טָאה ישעטַאט רעד

 ? רָאטקָאד םעד ןָאט גערֿפ ַא רשֿפא .ןעגנול עכַאוש רַאֿפ ךעלרעֿפעג ןענעז רעדעּב

 יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד .ןעמוק לָאז רע טגָאזעג םיא טָאה יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד

 ,םיא וצ טוג ןעוועג זיא

 טרעדנואוועג ךיז ןוא רעמיצ-טרַאװ סרָאטקָאד םעד ןיא ןסעזעג זיא קערוי

 ?שינעקנעּב סע זיא ? קנערק ַא ןַײא סעּפע ךיז רע טדער סָאװ .טרָאד טוט רע סָאװ

 ןַאדרעג ךָאנ רעדָא ,םיוק יז ןעק רע סָאװ ץ'ַאשַאק ךָאנ ? רע טקנעּב ןעמעוו ךָאנ

 עטָאלּב יד ןשַאװסױרַא עיּפַארעט-עטָאלּב ַא ןָאק ?ליֿפוצ ןיוש יז ןעק רע סָאװ

 סָאװ זיא הרצ יד .טלּפוטשעג זיא טיוה ןַײז סָאװ טגָאלק רע ?המשנ ןַײז ןוֿפ

 ,ּפיז ַא יו טרעכעלעג זיא רע .טיױה יד יװ רעֿפיט ךס ַא ןעייג ןעלּפוטש ענַײז

 גָאט ןייא .טשינרָאג ךיז טלַאהרַאֿפ םיא ַײּב ,סעּפע ךָאד טּבַײלּב ּפיז ַא ןיא ,ןיינ

 ןּבָאה וצ הנותח טיירג רע זיא גָאט ןרעדנַא םעד ,ןעשטלַאס ןיא טּבילרַאֿפ רע זיא

 ןוא קידצ ולוּכ רע זיא גָאט ןייא .ַאשַאק םיא טלעֿפעג ןטירד םעד ,ןַאדרעג טימ

 רעּביא רע טֿפױל סנגרָאמוצ .ץוּביק-רעדניק םעד ןיא םימותי יד ןֿפלעה רָאנ ליוו

 טלערק סע שטָאכ טרעכיור ,טקנירט ,ןלַאקָאל-טכַאנ ןיא ךיז טרעגלַאװ ,ןצענערג

 !ּפָאק םעד רַאֿפ עיּפַארעט ַא טרָארוקדַאװָאדוק סָאד טָאה .זדלַאה ןיא םיא

 דנַײרֿפ ןַײד טכַאמ סָאװ ?וטסכַאמ סָאװ .ןעז וצ רעדיװ ךיד טוג ?קערוי;

 *? ךַאטס

 ".טשינ ןיוש טכַאמ ךַאטס;

 *? טונימ רעטצעל רעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא;

 *,טונימ רעטצעל עמַאס רעד ןיא עקַאט;

 *-- -- ןוא טססוגעג ןיוש ןּבָאה ייז !סעיטסעּב עשיצַאנ יד ? ךיוא ךַאטס;

 *.עיטסעּב עשיצַאנ ַא טשינע
: 

 עטעשזדנָאלּברַאֿפ ַא -- -- ןוא גנַאל ױזַא ךיז טעשטומעג ? ןעשעג זיא סָאװ;

 *? ליוק

 יעשיצַאנ ַא טשינ רעּבָא עיטסעּב ַא ,עטעשזדנָאלּברַאֿפ ַא טשינ רעּבָא ליוק ַא;

 .עיטסעּב עשילױּפ ַא :טּפַאכעגסױרַא טשינ רעש םיא ךיז טָאה סע *-- -- ַא

 *? ןעשעג זיא סָאװ;

 ןעשעג זיא סע סָאװ טלייצרעד טָאה קערוי

 .ןגירשעגסיוא רָאטקָאד רעד טָאה 7! עיטסעב;

 ןעמענ סָאװ עקינייװ יד ןוֿפ זיא רָאטקָאד ןַאּפ רעד זַא ןעז וצ טוג זיא סע;

 ?,קיטליגבַײלג ןענעז ןײלַא טשינ סע ןעוט סָאװ יד .ןצרַאה םוצ סע ךיז

 *? קיטליגבַײלג טשינ טסיּב וד;

 ",טעװעטַארעג ךימ טָאה ןעזסיוא ןַײמ רָאנ ,קיטליגכַײלג ןַײז טשינ ןָאק ךיא;

 *."ךמע' טסיּב וד זַא ןעוועג דשוח דלַאּב ּבָאה'כ,
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 טָאה רָאטקָאד רעד .טרָאװ ַא ןעגנערּבסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה קערוי

 טריציטקַארּפ רע זַא ,ןיינ ? ךעלגעמ סע זיא ."ךמע' לָארַאּפ ןשידִיי םעד טגָאזעג

 םעד ףיוא םָאלּפיד ַא טָאה רע זַא ךָאד סע טניימ יקסווָאכירדנעי ןעמָאנ ןרעטנוא

 "?ןעמָאנ רעקיטכיר סי'נַאּפ םעד זיא יקסווָאכירדנעי, .ןעמָאנ

 טסייוו ָאד -- -- ןיּב ךיא יצ ןסיוו ךָאד טסליוו וד .ןעמָאנ רעקיטכיר ןַײמ,

 "!ךמע' ןיּב ךיא ,טשינ סע ןעמ

 "? חלג רעד רעטעֿפ רעד ןוא;

 טבעלעגרעּביא| טָאה רע .חלג ַא זיא רע טשינ ,רעטעֿפ ןַײמ זיא רע טשינ;

 ",חלג ַא יו טלעטשרַאֿפ

 רע .טּפעשרעד ,שייעװרענ רָאנ ,טנוזעג ןקערוי ןענוֿפעג טָאה רָאטקָאד רעד

 טָאה *,טשינ רעכיז סע טעװ ןכַאמ עילַאק; ,רעדעּב-לַארענימ ןּבירשרַאֿפ םיא טָאה

 ,טלכיימשעג רָאטקָאד רעד

 םיא ןעמ טָאה דָאּב ַא ןעמענ ןעמוקעג זיא רע ןעוו רעטעּפש געט עכעלטע

 רַאֿפ טַאהעג טָאה יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד .ןעז םיא ליוװ רָאטקָאד רעד זַא טגָאזעג

 םעד ןיא ָאד עקַאט רַאטינַאס-ףליהעג ַא יװ ןטעּברַא ןָאק קערוי :הֹרוׂשּב ַא םיא

 עקַאט .עימָאטַאנַא לעיצעּפס ,ןענרעלוצ ןענָאק ךיוא ךיז טעו רע .,טלַאטשנַא

 ,עימָאטַאנַא ןיא סַאלק ַא רעטסעװש-ןקנַארק רַאֿפ טיג ,יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד ,רע

 עקיזיול רָאּפ ַא רַאֿפ ןטסָאּפ ַא ליוו רעוו !עשַאק ַא טכָאקעגנָא ָאד רע טָאה ,יוא

 רעּביא טשינ טייג רע ?עימָאטַאנַא ןענרעל ךיז ליוו רע ןוא ,ךָאו א סעטָאלז

 רעּבָא ,לַאטיּפַאק-סלדנַאה ןצנַאג ןַײז טגרָאבעגקעװַא טָאה רע לַײװ ץענערג רעד

 ןוא ןגיל וצ טנַײֿפ טָאה טלעג -- -- טלעג ןַײז ןגירקקירוצ טעװ רע ןעוו

 .ןָאט טשינרָאג

 עכעלטע ןעמענ ָאי טעו רע ּביוא ןרעװנָא רע ןָאק סָאװ ,טסעומשעגקירוצ

 טָאה וילעטַאט רעד טוג ךָאנ .גנולוש קינייװ ױזַא טָאה רע ? עימָאטַאנַא סעיצקעל

 ,ןצענערג רעּביא רע טייג טכַאנַיײּב .הרוּת לסיּבַא םיא ןיא טּפָאטשעגנַײרַא דלַאוװגּב

 סָאװ רעכיּב יד ןענעייל וצ טַײצ גונעג ןעד םיא טבַײלּב סע .רע טֿפָאלש גָאטַײב

 ץוּביק ןיא .םיא ןוֿפ רעמ ןענרעל ץוּביק ןיא רעדניק יד ? ץוּביק ןיא טגרָאּב רע

 ןייא ןיא רע יוװ ,ךָאװ ַא ןיא ,רעייא ,רעטוּפ ,שיײלֿפ ליֿפױזַא טשינ ןעמ טסערֿפ

 יד טֿפלעה עמ .רעכיּב ייז ןֿפױק ,ןּבָאה ייז סָאװ טלעג לסיּב םעד רַאֿפ .גָאט

 "עגנַײרַא רע טלָאװ יאוולה .לָאעדיא ןַא טימ ןוא ןסיוו טימ ןסקַאװֿפױא רעדניק

 .רעלגומש רעטעװעטרַאהרַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא ץוּביק ַאזַא ןיא ןלַאֿפ

 ןצעּביז ענַײז יב ,ךיוּב ןיא ץלַאמש סָאד םיא ַײּב טסקַאוו ,ּפָאק ןיא ןסיוו טָאטשנָא

 ןַײז ןיא ישעטַאט רעד יװ ןֿפנָארּב רעמ ןעקנורטעגסיוא רעכיז ןיוש רע טָאה רָאי

 טָאה רע ןעװ ןקָארשרעד טַאהעג ךיז לָאמַא טָאה וילעטַאט רעד .ןּבעל ץנַאג

 ךיד ּבָאה ךיא ,רערעַײט וילעטַאט .הנוז ַא טניימ סע סָאװ טסייוו רע זַא טגָאזעג
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 ןײלַא ךיא ּבעל טנַײה ,ךיא סייוו טנַײה .טסּוװעג טשינ ּבָאה'כ ,טרַאנעגּפָא טלָאמעד

 סָאװ .ןעלגומש ןייג רעדיוו ךיא לעװ ,טלעג ןַײמ ןגירקקירוצ לע'כ זַא .הנוז ַא יו

 ? ץַאדרעג טימ ןעניווװ ןעוועג טיירג ןיּב'כ זַא שודיח ַא ? ךיא יװ ַאזַא ןָאט ןָאק ןעד

 ! טוּפַאק ,טוּפַאק ןיּב'כ 1 טנידרַאֿפ ךיא ּבָאה סרעסעּב סעּפע

 -גַארק ןוורענ ןוא ץרַאה רַאֿפ רעטרערוק עטסעּב יד ןוֿפ סנייא זיא ַאװָאדוק

 סָאװ ןרעסַאװ:לַארענימ ןוא רעדעּב יד טוג ױזַא עקַאט ןקריוו .עּפָאריײא ןיא ןטייק

 סָאװ רוטַאנ רעד ןיא טייקדלימ יד סע זיא רעדָא ,גָאט ַא לָאמ ייווצ טקנירט עמ

 יד יװ ןסיררַאֿפ ױזַא טשינ ןוא קידעּפושמ ױזַא טשינ ןענעז גרעּב יד ?טקִיורַאּב

 ,טירט עכעלעמַאּפ טימ ,ךיוה ףױרַא ןענעז גרעּב יד זַא ךיז טכַאד ָאד .ןטַאּפרַאק

 יד ףיוא .ָאד ןריצַאּפש סָאװ טסעגרוק יד יװ עקַאט ,ןקעטש ַא ףיוא טנעלעגנָא

 סע זַא .ןזדלעֿפ עקנַאלש עכיוה ,רעמייּב יד טימ ןעמַאזוצ ,ןסקַאװ סנקור-גרעּב

 טשינ ךָאד ךיז ןעמ רָאט ,עדימ-ןוורענ ןוא עכַאװש:-ץרַאה רַאֿפ טרָא-לייה ַא זיא

 עקידתוֿפתוש ןיא ןעניווװ ייז ןוא זדלעֿפ טימ טכַאמעג םולש ָאד םיוּב טָאה ,ןגירק

 -רוק יד .טרָארוק םעד ןוֿפ תונקּת יד ןענעז טייקליטש ןוא הוולש .תוליהק-דלַאװ

 .ךיוא רוטַאנ יד ,ּפָא סע ןטיה טסעג

 ןשיוװצ המחלמ ַא ןעגנַאגעגנָא ָאי ָאד זיא ,םינומדק ןיא ,לָאמַא זַא סיוא טזַײװ

 זיא ןטַײצ ענעי ןוֿפ רכז ַא יו .סקיוועג ןוא ןייטש ןשיווצ ,שינעטסיוװ ןוא ןבעל

 .זדלעֿפ רעטעקַאנ ,רעקידעּפושמ רעקיזיר ַא ,געוו ןוֿפ דנַאר םַײּב עקַאט ,ןּבילבעג

 ,םיוּב ַא טסקַאװ ןייטש ןוֿפ טימ רעמַאס רעד ףיוא .טעקַאנ ןצנַאגניא טשינ ,ןיינ

 -טרעקיוהעצ רעדעי ןיא ךיז ןרעמַאלק ,ןעלצרָאװ יד ךיז ןרעדָאעצ םַאטש ןרעטנוא

 -רַאֿפ יז זיּב ,ןייטש ןטעקַאנ רעּביא גנַאל ןלייא ךיז ןעלגנעלש ,זדלעֿפ ןוֿפ טייק

 ליֿפױזַא ,הנויח ןוֿפרעד ןעיצ וצ דרע לסיּבַא ןעניֿפעג ייז וו ,לטלעּפש ַא ןיא ןכירק

 ןייק טזָאלעג טשינ ןוא זדלעֿפ םעד רעּביא רעּבירַא ןענעז סנגער ןוא ןעמרוטש

 טָאה סע ןוא ,עלהעירז קידעּבעל ןיילק ַא ןגָארטעגנָא טָאה טניוו ַא רעּבָא .רכז

 .זדלעֿפ ןטיוט ןקיזיר םעד ןעוועג רֿבוג

 ןוא ןעגנַאֿפעג ,טמיילעג יװ טעּב ןַײז ףיוא ןגעלעג רע זיא טכַאנַײב ןטכענ

 ןּבעל סָאד ,ןעוועג סואימ ןיײלַא ךיז זיא רע .תונויער ענעגושמ ךרוד טעטנעּפעג

 ,סואימ ןוא ץרַאװש ןעוועג ןגיוא ענַײז ןיא זיא ץלַא ןוא ,ןעוועג סואימ םיא זיא

 עקַאט סע זיא .ריצַאּפש ַא ףיוא סױרַא ןוא העש עכעלטע רָאנ ןֿפָאלשעג זיא רע

 זיא ?קידרעֿפָאה ױזַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ זדלעֿפ ןטעקַאנ ןֿפױא למייּב סָאד

 ,רענייטש ןוא סעטסוק םורַא טגנירּפש ןוא טסּפָאה רע ? רעטעװ רעקינוז רעד סע

 עקַאט טקוק עמ ,לקישָאל ַא יװ טעקירּב רָאנ ,טסַאגרוק ַא יו טשינ טריצַאּפש רע

 ? רעהַא ַאזַא טמוק יװ : רעדנווװזייּב טימ םיא ףיוא
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 רעּבָאה רעד .ױרֿפ ערעטלע ןַא טגָאזעג טָאה *,םיא טסַײּב רעּבָאה רעד;

 רע טָאה קרַאּפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו רעּבָא ,ןסיּבעג עקַאט םיא טָאה

 ןעוועג ןיוש זיא רע ?ןַאזַאלּב ַא ךיז ןוֿפ ןכַאמ סָאװ וצ ,טירט יד טכעלעמַאּפ

 ןעקנירט ןײגוצנַיײרַא קשח ןייק טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ ןוא עלַאה-רוק רעד ןּבענ

 רע .טקידנערַאֿפ ןעוועג דלַאּב ןיוש זיא העש-קנירט יד שטָאכ ,רעסַאװ-לַאװק

 -רעּבירַא ױזַא ןּבילּבעג ןוא ךיז ןגױּבעגנַײא ,למייּב ַא םורַא טיירדעג ךיז טָאה

 -סיוַא ,טלקַײקעגנָא ךיז טָאה רעטכעלעג ַא ,למילב-טסּברַאה ַא רעּביא ןגיובעג

 רע יוװ ,ןגיױּבעגנַײא ןבילּבעג זיא רע .עלַאה-רוק רעד ןוֿפ םיא וצ ךיז טלקַײקעג

 עלעדער ַא ןילרַאֿפ רע טעװ ךיז ןכַײלגסױא םַײב זַא טָאהעג ארומ טלָאװ

 .רעטכעלעג

 ,?שֿפנ תריסמ; סעצרּפ טנעיילעג קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע טָאה קערוי

 טיול ןוא ןגיױא ענַײז טיול ןעמ טנעקרעד שטנעמ ַא ?אייח 'ר טרָאד טגָאז יו

 טציא םיא סע זיא רעדָא ?רעטכעלעג ןגעוו ךיוא אייח 'ר סע טגָאז .לוק ןַײז

 ? רעטכעלעג ןַײז טיול ךיוא ןעמ טנעקרעד שטנעמ ַא זַא ןלַאֿפעגנַיײא

 ,ךעלדיימ ייווצ ּוװ ןענַארק יד ןּבענ עלַאה-רוק רעד ןיא ןענַאטשעג זיא קערוי

 -עכַאל סָאד .טסעג יד רַאֿפ רעסַאװ-לַאװק טּפַאצעגנָא ןּבָאה ,ןרידנומ עסַײװ ןיא

 עריא ןענעז טכַאלעג טָאה יז ןעוו .ןכַאל טרעהעגֿפױא ןיוש טָאה לדיימ עקיד

 :טנָאז אייח 'ר .טנֿפעעצ טיירּב ייז ןענעז טציא ,טערומשזרַאֿפ ןעוועג ןגיוא

 טיירּב ןֿפעעצ ךיא : ןגָאז ןגיוא עריא .המשנ רעד ןוֿפ ךעלרעטצנעֿפ יד ןענעז ןגיוא

 ,..ןלױהרַאֿפ וצ סָאװ טשינרָאג ּבָאה'כ ,רעטצנעֿפ ענַײמ

 ןוא ענטומ סע טרעוװ תלוסּפ לסיּבַא ןַײרַא ןירעד רָאנ טלַאֿפ סע זַא רעסַאװ

 ןוא רָאלק זיא רעסַאװ ןייר .ךיז טוט קינייווניא סָאװ טשינרָאג ןיוש טסייוו וד

 וטסנעקרעד גנַאלק םעד ןיא .רעסַאװ רָאלק יו זיא לוק רָאלק ַא .קיטכיזכרוד

 ןוא ךעלדירד םוש ןייק רעטרעװ יד רעטנוא ןטלַאהַאּב טשינ ןענעז סע זַא

 יז סָאװ סָאד זַא ךַײלג טסנעקרעד וד .יז טָאה לוק ַאזַא עקַאט .תונווּכ-רעטניה

 ןענַָאק ןשטנעמ עטכעלש ...יז טליֿפ טניימ יז סָאװ סָאד ןוא ,יז טניימ טגָאז

 .רעטכעלעג שלַאֿפ א טימ ,רעטכעלעג זייב ַא ,רעטכעלעג קיצנוק ַא טימ ןכַאל

 ,.. טכַאל יז זַא .ןכַאלּפָא רָאנ ןענעק ייז ,ןכַאל טשינ ללכּב ןענעק ןשטנעמ עטכעלש

 רע זַא "ךעלרעטצנעֿפ-המשנ;/ עריא ןיא טקוקרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא קערוי

 רעדיוו ךיז טָאה יז .ףיױרַא םעדָאּב ןטימ זָאלג-קנירט ןַײז טגנַאלרעד ריא טָאה

 "ומשזרַאֿפ יד רַאֿפ טקיטיגרַאֿפ ןּבָאה רעטכעלעג קידוועגניז ןלערט יד .טכַאלעצ

 "ןח ייווצ ןקַאב עריא ןיא טנֿפעעצ ךיז ןּבָאה גָאלוצ ַא רַאֿפ ןוא ןגיוא עטער

 -- -- עכלעזַא ,ךעלעּבירג

 ןלַאֿפעגסױרַא םיא זיא זָאלג סָאד .זָאלג ןַײז ןבעגעגקירוצ םיא טָאה יז

 ,טכַאלעצ רעקרַאטש ךָאנ ךיז טָאה יז .רעסַאװ טימ ןסָאגַאּב םיא ןוא טנַאה רעד ןוֿפ
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 ךעלּבירג-ןח יד ,קַאה ַא טימ יו ןרָאװעג ןטינשעגרעּביא זיא רעטכעלעג ריא רעּבָא

 יו טנֿפעעצ רעטיירּב ךָאנ ,רעסערג ךָאנ ןגיוא עריא רָאנ ,ןדנּוװשרַאֿפ ןענעז

 ריא ףיוא רעמונ-רעגַאל םעד וצ ןרױרֿפעגוצ קילּב ןַײז ןענוֿפעג ןּבָאה ,רעִירֿפ

 ,םערָא

 ןיא ָאטשינ ,ןיינ 1 רעטכעלעג ַאזַא טימ רעמונ-ץיוושיוא ןַא ךיז טרָאּפ יו

 ,"ךמע; טשינ זיא יז .ןרַאמשָאק-ץיוושיוא יד ןוֿפ ןטָאש ןייק ןגיוא עריא

 ןעמונעג ןּבָאה ךעלדיימ ייוצ יד .טקידנעעג ךיז טָאה העש"קנירט יד

 ינַאּפ יד; .םיא וצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא רעמונ ןטימ יד ,עלַאה יד ןעמיורוצ

 .טגערֿפעג קערוי טָאה 71 עשידִיי ַא זיא

 "?ןַאּפ רעד טגערֿפ סָאװרַאֿפע

 ",םערָא סינַאּפ רעד ףיוא רעמונ רעד;

 *,ןקַאילָאּפ ךיוא טקישרַאֿפ ןּבָאה ייז;

 *? ץשיליוּפ ַא זיא ינַאּפ יד;

 ",הֿבורק ַא ענַײז ןיּב'כ .,טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ םַײּב ןיווװ ךיא;

 *!ינַאּפ יד טעּברַא טעּפש יוװ זיב,

 "? סָאװ ןגעק ,סקעז זיּב;

 ".ןעמַאזוצ ןײגמיײהַא ןענָאק רימ ,סקעז זיּב ךיוא טעברַא ךיא;

 "ןעמ ןָאק ןעמַאזוצ ןײגמײהַא ? ןעמַאזוצ ןײגמײהַא;

 ",ןסיורד ןטרַאװ לעוו'כ .סקעז זיּבע

 ".סקעז זיּב;

 טָאה ֿבאז .עימָאטַאנַא טנרעלעג טָאה רע ּוװ סַאלק ןוֿפ סױרַא זיא קערוי

 זַא םינּפ קידנלַארטש סיֿבאז ןיא טנעקרעד טָאה קערוי .םיא ףיוא טרַאװעג

 .סעַײנ עטוג טָאה רע

 םיא ֿבאז טָאה ?,האוולה ןַײד ןעמענּפָא םוק .ןעמוקעגנָא זיא טלעג סָאד;

 ,טגָאזעג

 *? רעהַא ןעגנערּב רימ סע טסנָאק .סעטָאלז טרעדנוה ַא קיטיינעג ףרַאד ךיא;

 ",ץלַא ןעגנערּב ריד ןָאק ךיא;

 ",ןשָארג ַא ןָא ןּבילּבעג ןיּב'כ .סעטָאלז טרעדנוה רָאנ;

 *? טשער יד ןוא;

 ?ןעמוק טשינ רעמ ןוא רעטרעדנוה ןטימ ןֿפױלטנַא לע'כ ארומ טסָאה;

 ".סקעז רַאֿפ רעהַא רימ סע גנערּב ןוא ,סעטָאלז טרעדנוה רָאנ לַײװרעד

 רעּבָא ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןסע םיא טימ ןייג טעװ יז זַא טֿפָאהעג טָאה קערוי

 ןטיירגוצ יז ןָאק ןגרָאמ ףיוא .טַײצ ןיא םייהרעדניא ןַײז זומ יז זַא טגָאזעג טָאה יז

 ,דיירסיוא ןַא
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 ןטשרע םעד רעּבָא; ,טנָאזעג קערוי טָאה *,לדיימ ןייש א זיא ינַאּפ יד,

 ",ךִיי ַא ןיּב ךיא .רעמונ-ץיוושיוא רעד רימ ףיוא טכַאמעג טָאה קורדנַײא

 טָאה יז ,שידָי ריא וצ ןדער טריבורּפ טָאה קערוי .ןגיוושעג טָאה יז

 ידע .טשינ טײטשרַאֿפ יז זַא טנעקרעד טָאה רע ,קידנגערֿפ םיא ףיוא טקוקעג

 *? ךיי ַא ןיּב ךיא סָאװ טשיוטנַא זיא ינַאּפ

 "4 שידָיי ןענעק ןדִיי עלַא זַא טניימ ןַאּפ רעד;

 "?ףשידִיי ַא ָאי ןיא ינַאּפ יד;

 זיּב ןריֿפוצ ךימ לָאז ןַאּפ רעד טשינ ליוו'כ ,ןיינ .ןײגמיײהַא ןיוש זומ'כ,

 ןיילק ַא טגנַאלרעד םיא טָאה יז *.זייּב ןַײז טעװ טנַאדנעמָאק ןַאּפ רעד .םייהַא

 ןענָאק רשֿפא ךיא לעװ ןגרָאמ .ָאינַארֿפ זיא ןעמָאנ ןַײמ .ןעזרעדיוו םוצ, ,לטנעה

 ",רעגנעל ןּבַײלּב

 טַאהעג הנותח טָאה ןוא טדמשעג ןעוועג זיא רעטסעווש סרעטומ ס'ַאינַארֿפ

 ,קַאילָאּפ רעד ,רעטעֿפ ריא ַײס ,רעטָאֿפ סיַאינַארֿפ ַיײס .קַאילָאּפ ןתמא ןַא טימ

 ריא ןוא רעטומ ריא ,ַאינַארֿפ .המחלמ רעד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז

 רעד ףיוא עמומ רעטדמשעג רעיײז טימ טניווװעג ןּבָאה לרעטסעווש רעגנִיי

 טָאה ץעמע זַא סיוא טזַײװ .ָאטעג ןיא ןַײרַא טשינ דלַאּב ןענעז ןוא טַײז רעשירַא

 יד .טרסמעג טָאה ןוא רעֶירַא ענייר ןייק טשינ ןענעז ייז זַא טסּוװרעד ךיז

 ,טקישעגקעװַא ןעמעלַא ייז ןוא זיוה סָאד טלגנירעגמורַא ןּבָאה ןשטַײד

 טכַאמעג ןשטַײד יד ןּבָאה ?ןַאינַארֿפ ןיא תועט ַא טכַאמעג רוסמ רעד טָאה

 זיא יז ?קורדנַײא ןַא טכַאמעג ןצעמע ףיוא ןעזסיוא ריא טָאה רעדָא ? תועט םעד

 רעקינייו טשינ טלקיװטנַא ךעלרעּפרעק רעּבָא ,טלַא רָאי ןצרעֿפ רָאנ ןעוועג

 ,ייס יוװ ַיײס . , .יױרֿפ ַא ןוֿפ טײקכעלבַײװ יד ןוא דניק ַא ןוֿפ טײקשירֿפ יד .טנַײה יו

 .ןעױרֿפ עשיליוּפ רַאֿפ רעגַאל םעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז

 ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ַאינַארֿפ זיא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו

 ענעדָאלעגרעּביא ןוֿפ רעכעד ףיוא טּפעלשעג ךיז טָאה יז .ענעגייא עריא ןכוז

 עמ .סוֿפוצ ןטלעז טשינ ןוא ,סָאטױא-טסַאל עשירעטילימ עשיסור ןיא ,ןענָאגַאװ

 ןיא טצעזַאב ךיז ןּבָאה ןרעגַאל יד ןוֿפ עטַײרֿפַאב ךס ַא זַא טגָאזעג ריא טָאה

 טשינ ןוא טעשטומעגסיוא ןעוועג זיא יז .רעהַא ןעמוקעג יז זיא ,עיזעלשרעדינ

 .ַאוָאדוק ןיא ָאד עקַאט ,סַאג ןיא טשלחעגקעװַא טָאה יז .ןסע וצ סָאװ טַאהעג

 -מייהַא ךָאנרעד ןוא רָאטקָאד ַא וצ טכַארּבעג יז טָאה טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ רעד

 ,עקשטַאילַאּפ עתמא ןַא זיא יז זַא טניימ רע .ךיז וצ ןעמונעג

 /? ןדִיי טימ ןדניּברַאֿפ וצ ךיז טכוזעג טשינ טָאה ינַאּפ יד;

 *,ןייבק

 *? סָאװרַאֿפ;

 *,ןלַאֿפעגנַײא טשינ רימ זיא'ס;
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 * ןֿפָאלש ןוא ןסע רַאֿפ ינַאּפ יד טלָאצ סָאװ;

 *.ַארטסקע טשינרָאג ןיימ'כ .טשינרָאג ?לָאצ ךיא סָאװ טסייה סָאװ;

 *? ארטסקע טסייה סָאװע

 ".עטַאט ןַײמ ןעוועג טלָאװ רע יו טקנוּפ ,תוריכׂש ענַײמ םיא ביג ךיא;

 *? ץטַאט ַא יוװ ינַאּפ רעד וצ רע זיא;

 ,בַײװ ןַײז ןיימ'כ ,ינַאּפ יד יו טוג ױזַא טשינ שטָאכ .טכעלש טשינ זיא רע;

 סָאד סע ךיא רעּבָא ,גנערטש זיא רע .טכעלש זיא רע ןגָאז טשינ ןָאק ךיא

 טָאה רע .רעדיילק ליֿפוצ טשינ ךיוא ריא טֿפױק רע ? רעדיילק .ייז סָאװ עקיּבלעז

 ןגעוו רעּבָא ,לָאטיּפש ןיא ןעוועג זיא ינַאּפ יד ןעוו ןכַאז עכעלטע טֿפױקעג רימ

 ".ןדער טשינ ךיא ליוו םעד

 ??יבַאּפ רעד וצ טעּפעשטעג ךיז טָאה רע;

 ,רימ וצ טוג ןעוועג זיא רע .זיוה ןיא ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא ךימ טָאה רע;

 יז ביוא ,ַאירַאמ סוזעי .ינַאּפ רעד ּבילוצ ןָאט טנָאקעג טשינ סע ּבָאה'כ רעּבָא

 *! טסווורעד ךיז טלָאװ

 /? טדמשעג ךיז טָאה ינַאּפ יד;

 "7? ןַאּפ רעד טגערֿפ סָאװרַאֿפ

 *!ַאירַאמ סוזעי'י טגָאז ינַאּפ יד,

 7? ַאה ,ַאירַאמ סוזעיי טשינ ןגָאז ןדִיי .ךיז טניווועגוצ,

 "?ןדִיי ןגעוו טשינרָאג טסייוו ינַאּפ יד;

 ?,ךיא ּביילג ץלַא טשינ .סנדײשרַאֿפ טרעהעג ּבָאה'כ;

 ",דִיי ַא ןיּב'כ ? רימ רַאֿפ ארומ ןייק טשינ טָאה ינַאּפ יד;

 -עג ךס ַא ּבָאה ךיא .ןגָאז ייז סָאװ ץלַא טשינ יוװ יס ּביילג'כ .ךיוא ךיא;

 ױזַא טשינ ןיּב ךיא זַא סייוו ךיא --- -- טכעלש ױזַא ןענעז ןדִיי ּביוא : טכַארט

 *,דִיי ַא ןוֿפ ןדִיי ןגעוו ןרעה וצ ןעוועג טוג טלָאװ'ס .טכעלש

 ,"ודע ףיוא ןעגנַאגעגרעּביא קערוי זיא 77 ןביילג רימ טסעוװ וד;

 םעד ךיא לָאז סָאװרַאֿפ ,דָיי רעטשרע רעד ,דנַײרֿפ רעגנוי רעטשרע רעד;

 ,טַײלעגנוי טימ ןיײגמורַא ךימ טזָאל רע טשינ ?ןּביילג טשינ ריד -- -- ןַאּפ

 ,ןגערֿפסױא ןָא ךימ טּבייה רע זַא .ארומ ּבָאה'כ רָאנ ,ָאי ליוו ךיא .ליוו ךיא טשינ

 ךיא טגָאז רע .גנול רעד ףיוא סָאװ ץלַא גָאז'כ .ןעײרדסיױרַא טשינ ךיז ךיא ןָאק

 טעװ ןסיוו טשינ טעװ בַײװ סָאד זַא .םיא ןגעק ךיז רע ךיא סָאװ רַאנ ַא ןיּב

 ",ּפָא טשינ ךיז טצונ'ס ?ןרעװנָא ןעד ךיא ןָאק סָאװ ןוא .ןָאט ייוו טשינ ריא

 *? ךיד וצ וצ ץלַא ךָאנ טייטש רע

 ,ארומ בָאה'כ .ןריֿפסױא טעו רע זיּב ןרעהֿפוא טשינ טעװ רע ,סייוו'כ,

 לאוולה .ןרעַײֿפ י ייוצ ןשיווצ ,זיוה ןיא ריא ַײב ןוא טנעה יד ןיא םיא ַיּב ןיּב'כ

 ",טלקיװטנַא ױזַא ןעוועג טשינ ךיא טלָאװ

 *,םיא ןוֿפ ןֿפױלטנַא טזומ וד;
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 ".ןעניֿפעג ךימ טעװ רע .טנַאיצילָאּפ ַא זיא רע ?ןֿפױל ךיא ןָאק ןיהוווע

 *,ןֿפלעה ריד לעװ ךיא;

 ,םערָא ןַײז וצ טעילוטעגוצ ךיז טָאה יז

 טגָאז ןיילַא יז רעּבָא ,ירַאיניװש ןייק ןריֿפקעװַא טֿפרַאדַאּב ריא טלָאװ רע

 ,רעכיז ןַײז רעִירֿפ זומ רע .דוס ןייק ןטלַאה טשינ ןָאק יז זַא

 "ןסע סעּפע ןייג וצ טַײצ,

 רענלעק ַא רעדָא ,ןעז ךימ ןָאק רע .ךיד טעּב ךיא ,ןַארָאטסער ןיא טשינ;

 ",ןגָארטוצ םיא טעוו

 *'םייהַא רימ וצ םוק ? סָאװ רָאג טסייוו וד;

 "עז טשינ לָאז רענייק רעּבָא;

 טעז סע ,רעייא ,טשרּוװ ,טיורב ַא טֿפױקעגנַײא געוו ןֿפױא טָאה קערוי

 עטצעל יד .טנַאדנעמָאק-ײצילַאּפ םעד ַײב רעּביא ךיז טסע יז זַא סיוא טשינ

 ,םיא רעטניה טכַײלשעג ךיז טָאה יז ןוא ,סױרָאֿפ ןעגנַאגעג קערוי זיא ןסַאג

 ןיוש ןענעז ייז ןעוו טגערֿפעג קערוי טָאה 1 ןדִיי ןגעוו ןסיוו וטסליװ סָאװ;

 ,ןסעגעג ןוא שיט םִַײּב ןסעזעג

 *,ץלַאע

 סָאװ .ץלַא טסּוװעג ןיוש ךיא טלָאװ יאוולה .טַײצ ךס ַא ןעמענ טעװ ץלַא;

 *? טשרעוצ ןסיוו וטסליוו

 "? סוזעי ןַאּפ םעד טעליוקעג ןּבָאה ןדִיי יד;

 ןּבָאה ייז .סרעשרעה עלַאטורּב ,סרעשרעה יד ןעוועג ןענעז רעמיור יד;

 ייֵז ,ןָאט ןסייהעג ייז ןּבָאה ןדִיי יד סָאװ טשינ ,טלָאװעג ןּבָאה יז סָאװ ןַאטעג

 *,ךִיי ליֿפוצ ,דָיי ַא ןעוועג זיא רע לַײװ ןסוזעי טקיצַײרקעג ןּבָאה

 *? םעד ןיא טשינ ןּבַײלג ןדִיי יד .ןוז סטָאג ןעוועג זיא רע;

 *.ןדִיי ןעוועג ןענעז ןטסירק עטשרע יד;

 * ןייּב ןַײז טשינ טסעוו וד --- -- ןגעוו סָאװ;

 * ןייּב ןַײז ךיא לָאז סָאװרַאֿפ,

 "7? טולּב ןגעוו סָאװ;

 *? טולּב ןגעוו סָאװ;

 "? תוצמ רַאֿפ טצונעג ןּבָאה ןדַיי סָאװ;

 *? םעד ןיא ץלַא ךָאנ ןּביילג ייז;

 *? תמא טשינ זיא'ס,

 *? ךיוא סָאד טסּביילג וד;

 *3 תמא טשינ זיא'ס,

 ",טולּב שידִיי ןסיגרַאֿפ וצ דיירסיוא ןַא ,לוּבלּב רעטסיוװ ַא זיא'ס,

 *? סעּכ ןיא טסיּב;
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 *,ךיד ףיוא טשינ רעכיז;

 רשֿפא ? סניּבַאר יד רָאנ רשֿפא ,סנטַײצרַאֿפ ,לָאמַא רעּבָא ,טשינ וד זַא סייוו'כ,

 דניק ַא ןעוועג ךָאנ ךָאד טסיּב וד .רעדניק ןוֿפ דוסּב ןטלַאהעג סע ייז ןּבָאה

 ",ןכָארּבעגסיױא טָאה המחלמ יד ןעוו

 *,טמסרַאֿפ ךיד ייז ןּבָאה ,יוא;

 טסייוו וד זַא טגָאזעג ןײלַא טסָאה וד ? רעכיז ױזַא ןַײז וטסנָאק ןענַאװ ןוֿפ,

 "ןדִיי ןגעוו ץלַא טשינ ךָאנ

 ןשיוצ ןַײז טסעוװ זַא .המהּב ַא ןוֿפ וליֿפַא טולּב ןייק ןסע טשינ ןרָאט ןדִייש

 ".ךעלגעמ טשינ זיא סָאד זַא רעכיז ןַײז ךיוא וטסעװ ןדִיי

 ".ןרָאװעג טֿפָארטשַאּב ןענעז ןדִיי יד יו ןיײלַא ךָאד טסעז;

 "ןטײקשירַאנ טסדער וד;,

 ",טקַאֿפ ַא זיא סָאד טעגרהעגסיוא ןדִיי עלַא טָאה עמ,

 * סָאד טזַײװַאּב סָאװ;

 ",טנַייֿפ ייז טָאה טָאג זַא;

 *? ןדִיי טנַײֿפ ךיוא טסָאה וד/ .קיגָאל ַאזַא ןגעק זָאלֿפליה ןּבילּבעג זיא קערוי

 *,ןיינע

 "? טנַײֿפ ייז טָאה טָאג ביוא טשינ סָאװרַאֿפ,

 רעּבָא ,טשינ ייז ּביילג'כ ,ָאי ייז ביילג'כ ?זייּב טסיּב וד .טשינ סייוו'כ,

 ",ןּבָאה טנַײֿפ טשינ ךיד ןָאק'כ

 *? ךִיי ַא רַאֿפ וטסָאה ארומ רעּבָא;

 ,ןייג ןיוש זומ'כ .ָאד ריד טימ ןעמוקעג ןיּב'כ ,ךָאד טסעז ,טשינ ריד רַאֿפ,

 ",טיוט םעד ןכַאמ רימ ןוא ןגערֿפ ןּבײהנָא ךימ רע טעוװ טשינַא

 רַאֿפ טולּב ןַײד ןצונ ןוא ןליוק ךיד לעוו'כ זַא טַאהעג ארומ ןייק טשינ טסָאה;

 בָאה'כ ,ָא ? חסּפ וצ טַײװ ךָאנ זיא סע לַײװ טַאהעג ארומ טשינ טסָאה ? תוצמ יד

 זומ'ס ,רשּכ טשינ טולּב ןַײד זיא ,ךעלטסירק טשינ ךָאד טסיּב וד ,ןסעגרַאֿפ

 *,טולּב ךעלטסירק ןַײז

 *? טסנרע סע טסניימ וד;

 ןייק טשינ טסָאה ןוא; .רעטכעלעג רעטיּב ַא טימ טכַאלעצ ךיז טָאה קערוי

 *? סָאּבעלַאּב רעכעלטסירק ןַײד יו ךיא ןיּב רשֿפא ?ָאד ןעמוק וצ טַאהעג ארומ

 7? ךימ וצ טעּפעשטעג ךיז טסלָאװ וד ,טסניימ וד;

 "? ארומ ןייק טשינ טסָאה;

 ".טלעטשעגנגעקַא טשינ ךיז ךיא טלָאװ ריד;

 *3 סָאװרַאֿפ,

 *,ךימ וצ טוג טסיּב וד לַײװ;

 *? טכעלש זיא רע לַײװ ןגעקַא ךיז וטסלעטש סָאבעלַאּב םעד,

 ",טוג זיא עטסָאּבעלַאּב יד לַײװ .,ןיינ;
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 6-=- =- -- זַא ןגָאז וצ טסניימ וד;

 ןּבָאה ןטַאדלָאס עשיסור יד .טלעטשעגנגעקַא טשינ ךיז ךיא ּבָאה ץַאשירג;

 ",ןייג ןיוש ךיא זומ טציא .טלעטשעגנגעקַא טשינ ךיז ךיא ּבָאה ,טַײרֿפַאּב זדנוא

 יד ןטלַאה ךיז ייז ןלָאז ,האנׂש-ןדִיי טימ טמסרַאֿפ יז ןּבָאה ןקַאילָאּפ יד

 .י.ענעקַאּברעד-טשינ ַא ,סיוא טזַײװ ,זיא יז .האיצמ

 רעזדנוא ןוֿפ שיילֿפ זיא יז .קנַאדעג ַאזַא ןוֿפ טמעשרַאֿפ דלַאּב ךיז טָאה קערוי

 ַא ןיא יז ּביוא וליֿפַא ,ערעזדנוא זיא יז .טולּב רעזדנוא ןוֿפ טולּב ןוא ,שיײלֿפ

 ,ענעקַאברעד-טשינ

 ןוש זומ ךיא רעּבָא ,זייב טשינ ַײז; :טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה אינַארֿפ

 *,ןייג תמאּב

 ".טשיג ייג;

 ",םוטש ןוֿפ ןײגסױרַא ןענָאק טשינ רעמ לע'כ .זומיכ,

 ",בוטש ןַײז ןיא טשינ רעמ יג;

 ".םוטש ערעדנַא ןייק טשינ ּבָאה ךיא;

 זַא .עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאֿפ טסעװ וד ,ןדַיי ןשיוװצ ןעגנערב ךיד לעװ ךיא;

 רעמ ןסיוו טסעװ ןעוו ,ןּבָאה ביל ייז וטסעװ ,טנעָאנ רעד ןוֿפ ןדִיי ןעז טסעװ

 ".טשידיי ַא טסיּב וד סָאװ ךעלקילג ןייז ןענעק וטסעוו ,ןדַיי ןגעוו

 ",ןכַאז ענַײמ עלַא טרָאד ּבָאה ךיא;

 ",ןבַאז ערעדנַא ןּבָאה טסעוו;

 "3 ןֿפָאלש ָאד לָאז'כ טסליוװ וד;

 ןיא ךיוא רעמיצ ַא ּבָאה ךיא .ָאד טשינ רעּבָא ,רימ ַײּב ןֿפָאלש טסעוו;

 ",ןבוז ןָא ךיד טּבייה רע רעדייא ַאװָאדוק ןוֿפ קעװַא טזומ וד .ךישזּבלַאװ

 רע .טעּברַא רעד וצ רימ וצ ןעמוק טעװ רע ?ןגרָאמ ןַײז טעוו סָאװ ןוא;

 ,קַאילָאּפ ַא טסיּב וד ןגָאז לע'כ ? סָאװ טסייוו .ןגירקסורַא רימ ןוֿפ ץלַא טעוו
 // 5 44 יא זַא

 ".טעּברַא רעד וצ ןייג טשינ רעמ טסעוװ וד;

 "? ךעגנַאװש ןכַאמ טשינ ךימ טסעוו וד;

 ,םינּפ סקערוי ףיוא ןעלּפוטש עלַא טליֿפעגנָא טָאה טייקטיור רעטנוצ ַא

 ",ןצונסיוא טשינ ךיד לע'כ .רימ ַײּב ןֿפָאלש טסלָאז וד ךיא ליוו םעד ּבילוצ טשינ;

 "? טשינ ריד לעֿפעג ךיא,

 טסילשַאּב ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ,לדיימ קידנצייר ַא טסיּב וד ,ןייש טסיּב וד;

 ןוא םירוחּב עשידַיי ךס ַא ןשיװוצ ןַײז טסעװ וד .טנװָא ןייא ןיא טשינ ןעמ

 *,שײלֿפ ןוא טולּב ןגייא יו יו ַײס רימ וטסיּב לַײװרעד .ךעלדיימ

 ,ןגיוא ענעסירעגֿפױא טימ םיא וצ טקוקעג טָאה יז

 ,ריד וצ טסולג ךיא לַײװ רָאנ ןעמענ ךיד לָאז ךיא רעַײט וצ רימ טסיּב וד;
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 ךיא ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה ? ךיז ןרָאװ ןוא ןיילַא ךיז וצ טציא ךיא דער רשֿפא

 ",ךיז רעּביא ןשרעה ןָאק

 עריא טשיװעגּפָא טָאה קערוי .ןגיוא עריא ןוֿפ ןסילֿפ ןעמונעג ןּבָאה ןרערט

 ?,ןרָאֿפ ןיוש ןֿפרַאד רימ. .ןרערט

 ןעזרעד םיא טָאה ֿבאז .ץַאינַארֿפ ןכוזַאּב ירַאיניװש ןייק קעװַא זיא קערוי

 *,לקעּפ ןַײד ןעמענּפָא תוריּכזמ ןיא ןַײרַא םוק? : ךיז ךָאנ ןָאטעג ּפעלש ַא םיא ןוא

 *? לקעּפ ַא רַאֿפ סָאװ;

 ",טלעג ןַײד;

 *ןַײמ טשינ רעמ זיא'ס;

 *? טלעג ןַײד ןעמענקירוצ טשינ טסליוװ וד; : ןגיוא יד ןסירעגֿפױא טָאה ֿבאז

 *,ןייג;

 טלעג סָאד טקישעג טָאה עמ .סולשַאּב ןטלַײאעגרעּביא ןייק טשינ ךַאמ,

 ןעוו ןּבָאה הטרח טסעװ וד בוא .סע םענ ןוא םוק ,תואוולה יד ןלָאצוצקירוצ

 *,םיקו יח ןעַײרש ןענָאק וטסעװ ,ןּבעגעגסיוא ןַײז ןיוש טעװ טלעג סָאד

 -רעּבירַא ךיז ליוו ךיא  ןּבָאה הטרח לעװ ךיא זַא טגָאזעג ריד טָאה רעוו;

 *,עלַא טימ ןעמַאזוצ ןוֿפרעד ןסינעג לעװ ךיא .רעהַא ןעֵיצ

 : *? טסוט וד סָאװ טסייוו וד ,קערויק

 ןוֿפ רֿבח ַא ןרעו ץעמע ןָאק ?ץוּביק ַא ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טשינ סָאד זיא;

 *? לּפינק ןַײז ןטלַאה ןוא ץוּביק ַא

 ,ךיז ךָאנ טּפעלשעג םיא ןוא טנַאה רעד ַײּב ןקערוי טּפַאכעגנָא טָאה ֿבאז

 -נַײרַא זיא רע .ףיול ןַײז ןטלַאהטימ טזומעג טָאה קערוי ןוא ןֿפָאלעג זיא ֿבאז

 *? ןֿפסוי ןגעוו טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ,האלק .רעמיצ-סַאלק ןיא ןֿפָאלעג

 ֿבאז סָאװ תומוערּת טַאהעג האל טָאה *!הּתיּכ ןַײמ טימ טציא ןיּב'כ ,ֿבאז,

 .עיצקעל ַא ןטימניא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה

 טעװ טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה סָאוװק ,טציהעג רעטַײװ ךיז ֿבאז טָאה *,האל;

 *? ןקערוי ןוֿפ ןרעוו טעוװ סָאװ ,ףוס רעד ןַײז

 *? םעצולּפ וטסגערֿפ סָאװרַאֿפ ,

 "? טנָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ .קיטכיוו זיא'ס ,רעֿפטנע;

 ךיא ,ןענעקייל ךיא לָאז סָאװרַאֿפ -- -- ךיא רעּבָא ,ריד ןיא טּביילג ֿבאז,

 טײקשיטעצַאֿפ ןַײד ךיוא זַא זיא תמא רעד .ַײרעלגומש ןיא טקיצטנַא טשינ ןיּב

 *,קַאמשעג ןרעדנַא ןַא ּבָאה ךיא ? ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ --- ---

 .טזָאלעגּפָא טשינ ֿבאז טָאה *7 טגָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ רעּבָא;

 ",ןנלשמ/ ַא ,ןַאמהרֿבח ַא טסיּב וד זַא ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה בא?

 ",ץוּביק ןיא רֿבח ַא טרעוו רע .שטנעמ ַא סרעזדנוא זיא רע;
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 .לגנַארעג

 *? ןטַאװַארק ענעדַײז ענַײד םימ ןדייש ןענָאק ךיז טסעוװ וד ,ףסויג

 -עג ֿבאז טָאה *,קשמ םוצ טָאה רע סָאװ ץלַא ןּבעגעגקעװַא ןיוש טָאה רע;

 : ,ןֿפסוי טָאטשנָא טרעֿפטנע

 ,םיא טימ טשוקעצ ךיז ןוא ןֿפסוי ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא האל

 ַא ןוֿפ ןעמוק זומ ַאינַארֿפ .ןעמָאנ ןשידִיי ןייק טַאהעג טשינ טָאה ַאינַארֿפ

 ,החמׂש רוחּב ַא טרָאד ןעוועג רעּבָא ,החמׂש סע זיא תירֿבע ףיוא .לדיײרֿפ עּכָאּב

 טָאה יז ,ןלעֿפעג טשינ ןַאינַארֿפ זיא סע רעּבָא ,הציד :טגײלעגרָאֿפ טָאה האל

 יװ ריא ןיא טצירקעגנַײא ןּבילּבעג זיא סָאד ןוא הרׂש ױרֿפ עשידִיי ַא טקנעדעג

 .ןעמָאנ ןשידִיי טכע ןַא רָאנ טלָאװעג טָאה יז .ןעמָאנ רעשידִיי טכצ ןַא

 ןייק טשינ טָאה סָאװ עטרג ַא? .ןעוועג םיּכסמ ֿבאז טָאה *,הרׂש ןַײז לָאז;

 רעטשרע רעד ךָאנ ןעמָאנ ַא ךיוא ךָאד ןעמ טיג עּבָאּב רעשידִיי ַא ךָאנ ןעמָאנ

 .הרׂש עּבָאּב רעשידִיי

 טרעדנעעג ךיז טָאה הרׂש יו ןרעדנוװּפָא טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה ףסוי

 ןעמונרַאֿפ .ןעוועג טשינ ָאד גנַאל ןיוש זיא רע .ץוּביק ןיא ןכָאװ ייווצ יד ךרוד

 ,טרָאּפסנַארט םעַײנ ַא טיירגעג טָאה עמ .הרוּת-ןרַאטינַאס יד ךיז ןענרעל טימ

 .רַאטינַאס-טּפיױה רעד יוװ ןטיײלגַאּב טֿפרַאדעג ןיוש רע טָאה טרָאּפסנַארט םעד ןוא

 ,טסּברַאה רענעדלָאג רעשיליוּפ רעד ןעמוקעגקירוצ זיא סנגער עטשרע יד ךָאנ

 ,שירֿפ ןוא ןיורּב ןעוועג זיא טיוה ריא .ןסיורדניא ךס ַא ןעוועג יאדוװַא זיא הרׂש

 ריא זיא .ןגרָאמירֿפ ןעיולּב ַא ןוֿפ דלושמוא יד טַאהעג ןּבָאה ןגיוא עסיורג עריא

 רעכיוה ריא ?רעכעה ּפָאק םעד טלַאה יז רעדָא ,רעכעה ןסקַאװעגסיױא זדלַאה

 טשינ ריא ןיא רעִירֿפ טָאה רע סָאװ טייקצלָאטש ַא ןבעגעגוצ ריא טָאה טסויּב

 רוחּב ַא ?הרוצ ריא ןוֿפ טנַײשעגסױרַא טָאה סָאװ קילג סע זיא רשֿפא .ןעזעג

 רעדיװ טָאה ,ףסוי ,רע .ןגיוא עטּבילרַאֿפ טימ ןעגנַאגעגכָאנ ריא זיא הירא

 ...גוצ םעד טקיטעּפשרַאֿפ

 גוצ ןוֿפ .דניק ַא ןעגנערּב וצ תוחילש-טכַאנ ַא ףיוא ןעוועג זיא קערוי

 טשרע זיא רע .יקסווָאכירדנעי רָאטקָאד ןוֿפ עיצקעל ַא וצ ךַײלג קעװַא רע זיא

 ןטימעגסיוא טָאה רע .קירעֿפעלש ןוא דימ ירַאיניװש ןייק ןעמוקעג טנװָא ןיא

 רע .רעגעלעג ןַײז וצ ךַײלג קעװַא זיא ןוא ,רעמיצ-סע םעד ,לכואה-רדח םעד

 .ווירּב ַא שטירּפ ןַײז ףיוא ןענוֿפעג טָאה

 ַא ןבַײרש סע ןָאק רעװ ?לשעה קערוי וצ ?ןרױלרַאֿפ ָאד סע טָאה רעװ

 ?לשעה טסייה רע זַא טסייו רעוו ? םיא ֹוצ ווירּב

 טלָאװ יז ּביוא וליֿפַא .ןץ'ַאדרעג ןוֿפ ןַײז טשינ ןָאק'ס .ןילרעּב ןוֿפ זיא'ס

 רעד .ןעניֿפעג וצ םיא ּוװ טסּוװעג טשינ יז טלָאװ ןעמָאנ-עילימַאֿפ ןַײז טסּוװעג
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 טָאה ןעמעוו .ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ רעמונ-טסָאּפ ַא זיא סערדַא-קירוצ

 ?עקירעמַא ןיא רע

 -ָאטָאֿפ ַא .רעגניֿפ עקידרעטיצ טימ טרעוװנָאק םעד ןסירעגֿפױא טָאה קערוי

 רענַאקירעמַא ןַא ןיא לגנַיי ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ,ןלַאֿפעגסױרַא זיא עיֿפַארג

 טוט סָאװ !םינּפ סעשולימ ךָאד זיא'ס ,דלַאװעג -- -- ַא ,רידנומ ןשירעטילימ

 ?ָאד ךיז

 ןגעוו ןּבירשעג םיא טָאה קעציוו .ןשולימ ןוֿפ עקַאט ןעוועג זיא ווירּב רעד

 ,רע .טּבעל קערוי זַא הרוׂשּב רעד טימ טײרֿפרעד רעייז ךיז טָאה רע .ןקערוי

 ןשידִיי םוצ טכַארּבעג םיא טָאה ץעמע .ןילרעּב ןייק ןרָאװעג לגלוגמ זיא ,שולימ

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןָאטַאלּפ רעצנַאג ַא ןוא ןַײלּפעשט רעד .ווָאּבוש ןַײלּפעשט

 טָאה רע ,ןקַארַאּב עשירעטילימ יד ןיא טניוװ רע .טריטּפָאדַא םיא ןּבָאה ײמרַא

 קערוי ןָאק .רעדיווש ןייק לקעּפ ַא טקישעג וליֿפַא ןיוש טָאה רע .ןטוג םעלַא ןוֿפ

 !ץיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןקיש םיא רע ןָאק 1 ןכוזַאּב םיא

 ןרָאֿפ ליוו קערוי ּביוא ןֿפלעה וצ טגָאזעגוצ טָאה ווָאּבוש ןַײלּפעשט 9

 יעקירעמַא ןייק

 -רעּביא לָאמַארעדיװ ןוא עיֿפַארגָאטָאֿפ יד טקוקַאּב לָאמַארעדיװ טָאה ףסוי

 וצ טמוק ןוא ,ָאד םורַא םיא טלגניר טײקמערַאװ סיֿבאז .ווירּב םעד טנעיילעג

 ,טסָאּפ ךרוד סנטַײװ ןוֿפ ךיוא םיא

 םוצ רעדניק ךָאנ ןעמוקעגוצ טכירעגמוא ןענעז טונימ רעטצעל רעד ןיא

 טשינ טָאה עמ סָאװ ןָאגַאװ ַא ךָאנ ןעּפעשטוצ טזומעג טָאה עמ .טרָאּפסנַארט

 רעּבָא ,ץענערג יד רעּבירַא םולשּב זיא ןעמ .העיסנ ַאזַא רַאֿפ ןטכירוצסיוא ןזיוװַאּב

 ןוא ןרָאװעג קנַארק ןענעז רעדניק עכעלטע .עטלַאק ןעוועג ןיוש ןענעז טכענ יד

 ,טרַאגטוטש ןיא ייז טימ ןּבַײלּב טזומעג טָאה ףסוי .ץיה ןעמוקַאּב

 ןוא טרָאּפסנַארט םעד רַאֿפ טיירג ןעוועג ןענעז ןצענערג יד ַײּב ןכַאװ יד

 "עג טָאה ףסוי ןעוו רעּבָא .ןטייקירעווש ןָא ךרודַא זיא טרָאּפסנַארט-טּפױה רעד

 סָאװ רעדניק סקעז יד טימ ץענערג עשיזיױצנַארֿפ-שטַײד יד רעּבירַא טֿפרַאד

 ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ םיא סע זיא ,טרַאגטוטש ןיא םיא טימ ןבילּבעג ןענעז

 ,סעקשזעטסיגרַאּב עטיירדעג רעּביא ןכירק טֿפרַאדעג רעדיװ טָאה עמ .,טכַײל

 ַא ,רעדניק יד ןשיווצ רענייוו ַא ןעוועג .טיינשעג ןיוש טָאה גרעּב יד ןיא ךיוה

 ןדַײס ...טכַאנ רעקייינש ַא ןיא ןּפלַא יד ןוֿפ ןטייקכיוה יד ןיא דניק ַא ןוֿפ ןייוועג

 .ןרעה טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ךַאװ-ץענערג יד

 -רעדניק רעד ןיא זיא ליל ןייק ןעמוקעגנָא ףוסילּכ ףוס זיא ףסוי ןעוו

 ַא ןרָאװעג זיא עלעגנַיי סיַאשַאק .החמׂש ַא ןעמוקעגרָאֿפ "החירּבק רעד ןוֿפ םייה

 -ערעצ רעד רַאֿפ ךָאנ זיא'ס; ,זדלַאה ןֿפױא ןיֿפסוי ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ַאשַאק .דָיי

 *.טֿפַאשרעטַאװק טמוק ריד ,טעװעטַארעג םיא טסָאה וד .עינָאמ

298 



 לגנ ַאר עג

 טז

 ? עלהנח זיא רעוו

 ןוא ןציּפש-ןּפלַא יד ףיוא יינש ןוֿפ סַײװ םעד ןעגנולשעגנַײא טָאה טכַאנ

 םיעוּפיש-גרעּב יד ןוֿפ ןיורּב םעד ;גנורעדינ רעד ןיא רעדלעֿפ יד ןוֿפ ןירג םעד

 ןּבָאה ךשוח רעטכידעג ןוא לּפענ .סנסוֿפוצ ןָאהר ךַײט םעד ןוֿפ יולּב םעד ןוא

 וליֿפַא יו ךרָאש ןייק ,לטניוו ןייק .קיּבייא ףיוא טעװָאקעגנַײא יו רעווש טרעיוהעג

 ,ךַײט םעד עזַאּפ ,ןסלער יד ףיוא רָאנ .סולֿפ ןַײז ןטלַאהעגנַײא טלָאװ ןָאהר רעד

 ןטינשעגסױרַא ןוא טכַאנ יד טזיּפשעג וויטָאמָאקָאל ַא ןוֿפ רעֿפרַאװנַײש רעד טָאה

 ,גוצ ןלעקנוט ןעגנַאל ַא רַאֿפ לענוט-טכיל ַא שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 יד ןרילָארטנָאק :גָאט רערעווש ַא ןַײז טעו ןגרָאמ ,ףסוי ,למירד ַא ּפַאכ;

 ַא ןַײז טע'ס .סרעגעלעג ,זַײּפש ןלייטסיוא ,ןעמוקעגנָא ןענעז עלַא יצ סעטסיל

 לסיּבַא ןּפַאכוצנַײרַא ךיז ימַאּב ןוא ןגיוא יד טציא ךַאמרַאֿפ .המוהמ ַא ,דירַאי

 *.ףָאלש

 יד טצרַאװשעג טסָאה וד ןעוו ,ןטכענ .לּביײל ,ףָאלש לסיּבַא ןַיײרַא ּפַאכ וד;

 ".ןַאב רעד ןיא ןֿפָאלשעג ךיא ןיּב ,ץענערג

 טוג .עזיו ַא ןוא סַאּפ ַא טימ ןרָאֿפעג לָאמ סָאד טסיּב וד זַא ןסעגרַאֿפ,

 *? ַאה ,לָאגעל ןרָאֿפ וצ

 טסייוו 'ץרַאוװש' טייג עמ זַא ,ןלָארטנָאק ליֿפ ױזַא ,ןרַאדנַאשז ליֿפ ױזַא ? טוג;

 ױזַא ,ןשינעכוז ליֿפ ױזַא ,ָאד ,'טרימשעג' זיא'ס לַײװ הרושּכ טייג ץלַא זַא ןעמ

 ",ץענערג ַא רעּביא !סַײוו' ןייג וצ טניווועג טשינ ןיּב'כ .ןשינעגערֿפ ליֿפ

 ןוֿפ הלשממ רעד רעטנוא ןסקַאװעגֿפױא טסיּב .ףסוי ,םעלּבָארּפ ַא זיא סָאד;

 ןיוש זיא ןעמעטָא ןַײז .םוקמוא סדִיי םעד רָאנ ןעוועג זיא לַאגעל .,ןשטַײד יד

 "םיטילּפ ַא ןיא ןלױֿפ וצ רָאנ טכער עלַאגעל וטסָאה רעטציא .ץעזעג ןגעק ןעוועג

 ַא יװ ןבעל .ּפוז לסיּבַא ךָאנ לסעק-רעגַאל םוצ ייר רעד ןיא ןייטש ןוא רעגַאל

 זַא ףָאה ךיא .ץעזעג ןגעק זיא םייהַא ןעמוק ,יץרַאװש' ףיוא רָאנ וטסנָאק שטנעמ

 ןטיהוצּפָא ןַײז קִיעֿפ ךָאנ רימ ןלעװ טכער ערעזדנוא ןעניוועג ןלעװ רימ ןעוו

 ,לַאגעל טשינ זיא קנַאּב רעד ףיוא ךיז ןעיצסיױא .ףסוי ,למירד ַא ּפַאכ .ןצעזעג

 ".תועדה לכל וטסגעמ ןֿפָאלש ןוא ןציז רעּבָא

 ּפָאק ןַײז טנעלעגנָא טָאה רע .רעטצנעֿפ ןּבענ לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא ףסוי

 טנעלעגנָא טָאה לּבייל ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה ןוא ּביוש רעטלַאק רעד ףיוא

 ,טלמירדעגנַײא טָאה לּבײל ,ןֿפָאלש טריּבורּפ ןוא לסקַא סיֿפסוי ףיוא ּפָאק ןַײז

 סָאװ ,ןשקעק .טקעוװעגרעביא םיא ןוא טגעװַאּב ךיז קיורמוא טָאה ףסוי רעּבָא

 .טגערֿפעג לבייל טָאה *? טשינ וטסֿפָאלש
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 -רַאֿפ ךיז ףסוי טָאה *,געוו ןיא טכַאנ עטייווצ יד ,רעדניק עניילק לֿפױזַא;

 ,טרעֿפטנע

 סענָאגַאװ יד רעּביא ריצַאּפש ַא ךַאמ ןוא 'לטסעק-ףליה-עטשרע' סָאד םענ;

 *,טשינ יוװ ַײס טסֿפָאלש וד זַא

 "גנונעדרָא םעד רוּת םעד טגערֿפעג ףסוי טָאה "?גנונעדרָא ןיא ץלַא;

 לקניוו ןיא רעּבָא .טרעֿפטנעעג ןרוּת רעד טָאה *,רדסב? .ןָאגַאװ ןוֿפ ,רעטיה

 סָאד ןוא טרעזייבעג ךיז טָאה רעטומ יד .טנייוועג דניק ַא טָאה רעטצנעֿפ םַַײּב

 רעּביא ןוא קעּפעג רעּביא ןכָארקעג זיא ףסוי .רעכעה ךָאנ ןגירשעג טָאה דניק

 ,רעטצנעֿפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיּב עקידנֿפָאלש ןוֿפ סיֿפ עטקערטשעגסיוא

 יױרֿפ יד זַא ןעזרעד ןגעוו טסעד ןוֿפ טָאה ףסוי ,ןָאגַאװ ןיא לקנוט ןעוועג זיא סע

 -עדרָא ןיא ץלַא; .םישדח עכיוה יד ןיא זיא דניק עקידנענייוו סָאד טלַאה סָאװ

 דניק'ס? .עגַארֿפ רעשירַאנ ןַײז ןוֿפ טמעשרַאֿפ ךיז ןוא טגערֿפעג ףסוי טָאה 71 גנונ

 "7? ןיריּפסַא ןּבלַאה ַא רשֿפא .,טייקדימ ןוֿפ טנייוו'ס ,דימ זיא

 "טוט םוצ ךימ טעשטומ יז .ןגיּפשעגסיױא סע טייז ,ןּבעגעג ןיוש;

 ".געוו ןיא טכַאנ עטייווצ יד ? רעדנוװ רעד זיא סָאװ .דימ ךיוא ןענעז יז;

 ךיז טלגומש ןוא עלהֿפוע ַאזַא .ןרעו קנַארק טשינ רָאנ רימ לָאז דניק'ס;

 ".ןצענערג רעּביא ןיוש

 *? יז טסייה יװ ?לרעקוצ ַא ןּבעג ריא ךיא לָאז .ךעלרעקוצ ּבָאה ךיא;

 *,עלהנח;

 ַא ריד רַאֿפ ּבָאה'כ ,דימ זיא ישעמַאמ יד ,עלהנח ,רימ וצ םוק ?עלהנח;

 "? לרעקוצ ַא טסליוו ,לרעקוצ

 טעגירדעג טָאה דניק סָאד .קַאזקור ַא ףיוא טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה ףסוי

 ךיז טָאה יז רעּבָא ,רעטומ רעד ןוֿפ ןעמונעג סע טָאה רע ןעוו ךעלסיֿפ יד טימ

 ,ןּפיל יד ףיוא לרעקוצ סָאד טליֿפרעד טָאה יז ןעוו סיוש ןַײז ףיוא ןצעז טזָאלעג

 ןוא לכלַײמ ריא ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא לרעקוצ סָאד .טנייוועג רעטַײװ טָאה יז

 ןַײז ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה ףסוי .טייקלקנוט רעד ןיא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא

 "עגֿפױא טָאה עלהנח .קנורט ַא דניק םעד ןּבעגעג ןוא רעסַאװ שַאלֿפ ַא לטסעק

 ןעקנוזעג זיא ּפָאק ריא ןוא ןגָאז סעּפע ןּביױהעגנָא טָאה רעטומ יד .ןענייוו טרעה

 .טסורּב רעד וצ

 סעּפע ריד ךיא לָאז .ףָאלש ןוא ךעלעגייא יד ךַאמרַאֿפ ,עלהנח ,ףָאלש;

 ,עלהנח ,דימ טסיּב וד ?עלהׂשעמ ַא ריד ןלייצרעד רעדָא ?ףָאלש םוצ ןעגניז

 וד רעּבָא .רעטצניֿפ זיא'ס ןוא ,טרָאֿפ עמ ןוא ,טֿפױל עמ ןוא ,טייג עמ .,סייוו'כ

 טסלָאװ ןוא רעטלע לסיּבַא ןעוועג טסלָאװ ּביוא ,ןּבָאה ארומ טשינ טסֿפרַאד

 ,םייהַא טרָאֿפ עמ .ךיז טײרֿפעג ןוא טכַאלעג וטסלָאװ ,טרָאֿפ עמ ןיהוװ טסּוװעג

 ! םייהַא ,עלהנח
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 לג נ ַא ר ע ג

 ? םייה ַא זיא סע סָאװ ןסיוו וטסלָאז ןענַאװנוֿפ ,לציפ ַאזַא טסיּב וד זַא ,יוא;

 ןיא רעדָא ,רעלעק ַא ןיא רעדָא ,םעדיוּב ַא ףיוא ןרָאװעג ןריוּבעג יאדווַא טסיּב

 רעסיורג ןייא ןיא עלַא ןעניווװ רעגַאל ןיא .רעגַאל א טשינ זיא םייח ַא .רעגַאל ַא

 ןיא טניווװעג טסָאה ,ָאי ,גנַאהרָאֿפ ַא טימ ןרעדנַא ןוֿפ רענייא טלײטעגּפָא בוטש

 טַײז רענעי ףיוא דניק ַא זיא ,ןכַאל טלָאװעג טסָאה וד ןעוו דָארג ?רעגַאל ַאזַא

 ,טקעװעגֿפױא ךיד סע טָאה טנייוועג טָאה דניק ץנעי ןעוו ןוא ,ןֿפָאלשעג גנַאהרַאֿפ

 םעד ,טנעוו ריֿפ עלַא ןּבָאה וטסעוו םייה ַא ןיא .עלהנח ,שרעדנַא זיא םייח ַא

 טסעװ וד רָאנ ןעוו ןכַאל ןגעמ טסעוװ ,ןײלַא ךיז רַאֿפ ץלַא ,עגעלדָאּפ יד ,ןטלַאּב

 ןעוו ןֿפָאלש ןענָאק טסעוװ ,ריד רעּביא ןרעזייב טשינ ךיז טעװ רענייק ןוא ,ןלעוו

 רַאֿפ םייה עצנַאג ַא .ןקעוורעּביא טשינ ךיד טעװ רענייק ןוא ,דימ ןַײז טסעוו

 -- == -- םייה ןַײז עלעקנַאי ןוא ,םייה ריא ןּבָאה טעװ עלהרׂש ןוא .ןיילַא ךיז

 ,ןיינ ?פוז ןלייט טעװ עמ םייה סנעמעוו ַײּב :ןגערֿפ טסליװ וד סָאװ סייוו ךיא

 וצ עלעסיש ַא טימ ייר רעד ןיא ןייטש טשינ ןעמ ףרַאד םייה ַא ןיא .עלהנח

 טעוװ ישעמַאמ יד .ךיק ענעגייא ןַא ,ךיק ַא טָאה םייה עדעי .,ּפוז לסיּבַא ןגירק

 יז טעוװ ןרעגנוה ךיד טעוו'ס ןעוו ןוא ,לֿפעל ענרעּבליז ןוא רעלעט עסַײװ ןֿפױק

 ,ךיוי טימ ןשקָאל ןלעװ טסעװ .ןטסולגרַאֿפ ריד ךיז טעוו'ס רָאנ ןעוו ,ןסע ןכָאק

 ריד יז טעװ ,ךלימ טימ זַײר ןלעוװ טסעװ .ךיֹוי טימ ןשקָאל ןכָאק ריד יז טעוו

 טרָאװ ַא טשינ טסײטשרַאֿפ זַא עלהנח סייוו'כ --- -- -- ןוא .ךלימ טימ זַײר ןכָאק

 ןוא ןײלַא ךיז וצ ןדער ךימ טסזָאל וד זַא עלעדיימ טוג ַא טסיּב .גָאז ךיא סָאװ

 *-- -- -- ששש ? טסֿפָאלש וד .טשינ טסנייוו

 רעּבָא .ןדער טרעהעגֿפױא טָאה רע ןעוו טּפעלקעג ךיז ןּבָאה ןגיוא סיֿפסוי

 ןעמוקנָא לעװ ךיא זַא ,דניק סָאד ןקעוורעּביא טשינ לָאז רע טַאהעג ארומ טָאה רע

 טכענ ַײרד ןוא געט ירד ,ןֿפָאלשסיױא טוג ךיז לּכ -םדוק ךיא לעװ "ץרא, ןיא

 ,ץולח רענעֿפַאלשרַאֿפ רעד ןֿפור ךימ ןוא ןכַאל ןלעװ עלַא ,ןֿפָאלש ךיא לעוװ

 קנַאב רעד ףיוא ןַאמ רעד ןעוו רעטצנעֿפ-ןָאגַאװ ןיא טיורגעג ןיוש טָאה'ס

 ןיּב ךיא .קנַאד םענייש ַא; .דניק סָאד ןעמונעג ןוא טקעוװעגרעּביא ךיז טָאה

 ",דניק ןַײמ זיא'ס .יקטנימַאק עקצרעה

 ןֿפרַאד סעּפע טעװ ריא ּביוא .טרָאּפסנַארט םעד ןיא רַאטינַאס ַא ןיּב ךיא;

 ",ףסוי סייה ךיא -- -- -- דניק םעד רַאֿפ

 םעד ןיא טעּפָאסעגנַײרַא טָאה גוצ רעד ןעוו גָאט רעלעה ןעוועג ןיוש זיא סע

 טכוזעג ןּבָאה ןוא ןגַײטשסיױא ןעמונעג ןּבָאה ןרישזַאסַאּפ .לַאזקָאװ רעליעסרַאמ

 יד .טקַײרטסעג ןּבָאה ליעסרַאמ ןיא סרעטעּברַא-טרָאּפסנַארט יד .סרעגערטדןַאּב

 ןלעוו רימ זיּב, .קעּפעג רעייז טימ טלגנַארעג ךיז ןּבָאה גוצ ןוֿפ ןענױשרַאּפ

 ןגעוו ןסיוו ןיוש ןטנעגַא עשיטירּב ןלעװ ןשטנעמ ערעזדנוא ןדָאלּפָא ןוַײװַאּב

 ,ןֿפסוי רַאֿפ טגָאלקעג ךיז לּבייל טָאה *,זדנוא
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 -ַאב ןּבָאה ייז ?קַײרטס ןגעוו טסוװעג טשינ ןּבָאה ָאד ןשטנעמ ערעזדנוא;

 *,טרָאּפסנַארט םעד ןגײלּפָא לָאז עמ ןרינָאֿפעלעט טֿפרַאד

 ,רעדניק .סרעגערט"ןַאּב טימ ןרָאװעג לוֿפ עמרָאֿפטַאלּפ יד זיא םעצולּפ

 ,שינעּפוטש ַא ,רעדורעג ַא .סענָאגַאװ יד ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ ןענעז קעּפעג ,ןדילַאװניא

 ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ןעשעג זיא סע סָאװ ןגערֿפ וצ ןזיוװַאּב טשינ טָאה ףסוי

 ",טרָאּפסנַארט ןלעיצעּפס ַא ןוֿפ רַאטינַאס ַא ןיּב ךיא; .ָאטױא-טסַאל ַא ףיוא

 רע סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןּבָאה ןזױצנַארֿפ יד רעּבָא .טריטסעטָארּפ רע טָאה

 ?עלַא ןענעז ּוװ ,ןסַאג עלָאמש רעּביא ןגָארטעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד .טגָאזעג טָאה

 קיצנַאװצ ַא טימ ןגָאװ ןייא רָאנ ָאד ןוא ,םילוע טרעדנוה ייווצ טימ טרָאּפסנַארט ַא

 יז ןּבָאה ,רעדלעֿפ ןשיווצ געוו ןלָאמש ַא ףיוא סױרַא זיא ןגָאװ רעד .ןשטנעמ

 -טסַאל רעקיצנייא ןייא ?ןגָאװ ןדמערֿפ ַא ףיוא רע זיא רעדָא טעשזדנָאלּברַאֿפ

 ַא ףיוא יײסָאש ןוֿפ ּפָארַא זיא ָאטױא רעד .געוו םענעזָאלעגּפָא ןַא ףיוא ָאטיוא

 ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה ןגָאװ רעד ,טנֿפעעג ךיז טָאה רעיוט ַא ,געװ-דמַאז ןלָאמש

 .ןקַארַאּב ענרעצליה טימ ףיוה ןסיורג ַא ןיא

 טָאה ףסוי .ןעגנוי עטנױרּברַאֿפ הרֿבח ַא ןֿפָאלעגסױרַא זיא קַארַאב ַא ןוֿפ

 "ל ךדסּב לּכהצ : ןָאטעג גערֿפ ַא טָאה גנוי ַא ןעוו םינּפ שידִיי ַא יז ןשיווצ טכוזעג

 .טנֿפעעג ךיז רעדיוו רעיוט סָאד טָאה ןרעֿפטנע וצ ןזיװַאּב טָאה רע רעדייא ךָאנ

 טייקלענש טימ ןֿפָאלעגנָא ןענעז ןגָאװ ךָאנ ןגָאװ .ןעמוקעגנָא זיא ָאטיוא ןַא ךָאנ

 ךרוד ןרָאֿפ טזומעג ןּבָאה יז .סעזמערּב יד ןוֿפ ץירקעג ַא טימ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןוא

 ךיז רימ ןרעהעג סָאװ .קידייל ןעוועג ךָאד זיא ייסָאש רעד ,ןגעוו ענעדיײשרַאֿפ

 ןטימניא זַא ליעסרַאמ ןיא סרעטעּברַא-טרָאּפסנַארט יד ןוֿפ ןײארַאֿפ םעד טימ ןָא

 ןַײז סע ןָאק ? ןרעֿפָאש ןוא סרעגערטדןַאּב טריזיליּבָאמ ייז ןּבָאה קַײרטס ַא ןוֿפ

 ?טלעוו רעד ףיוא ןיילַא טשינ ךָאד ןענעז רימ זַא

 ןַײז רערעדנַא ןַא ,עטנעָאנ ענַײז טכוזעג טָאה רענייא .המוהמ ַא ,למוט ַא

 לָאמעלַא סע זיא .דניק ריא טימ ױרֿפ ערעגנַאװש יד טכוזעג טָאה ףסוי .קעּפעג

 ןעװעג ?טנעָאנ ריד רענעי טרעװ ןצעמע רַאֿפ סעּפע טסוט וד ןעוו זַא ױזַא

 ,רעדניק ןָא רעּבָא ,ןעױרֿפ ערעגנַאװש עכעלטע טרָאּפסנַארט םעד ןיא ,סיוא טזַײװ

 רעטניה ,טנַאה רעד ףיוא דניק ַא טגָארט ןַאמ רעצרוק רעטיירּב ַא : יז טמוק טָא

 ןָאק .רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז .ךיוּב ןסיורג ַא טימ ױרֿפ ַא ךיז טּפעלש םיא

 ןַײז ףרַאד רע ,ץלַא טשינ זיא למינּפ ןייש ַא ,ונ ? ןָאגַאװ ןוֿפ דניק'ס ןַײז סָאד

 ,ןצלָאטש ףיוא יוװ ,ענדָאמ ױזַא טייג ױרֿפ יד .ןַײז וצ הדומ סָאד רעטשרע רעד

 ? ןֿפלעה סעּפע טימ רע ןָאק רשֿפא

 ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע רָאנ יו טײרדעגקעװַא ךיז רע טָאה סָאװרַאֿפ

 ?ןרָאװעג ןלעֿפעג טשינ םיא זיא םינּפ ןלָאװשעג ריא ?טנעָאנ רעד ןוֿפ ריא

 טייטש סָאװ .טרָאּפסנַארט ןצנַאג םעד ןעניד ףרַאד רע ,רַאטינַאס ַא זיא רע
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 ל ג נ ַא ר ע ג

 םעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןָאט קוק ַא ףרַאד רע ?ךיז טשטעווק ןוא ָאד רע

 ,דיוד-ןגמ ןטיור ןטימ קַארַאּב

 קילּבנָא ןַא טָאה ,ןלָאװשעג זיא םינּפ ריא לַײװ רשֿפא ,עקידרעגנַאװש יד

 .עלייּב ישעמומ יד טַאהעג ּביל ליֿפוצ טשינ טָאה רע .עלייב ישעמומ רעד ןוֿפ

 טסייוו רע ןעוו וליֿפַא עלייּב ישעמומ יד ןּבָאה ביל טשינ געמ רע ? סָאװרַאֿפ

 רע שטָאכ ,ןּבָאה ביל טשינ ױרֿפ ערעגנַאװש יד ךיוא געמ רע .סָאװרַאֿפ טשינ

 ,סָאװרַאֿפ טשינ טסייוו

 ןיא .סָאװרַאֿפ טַאהעג ןיוש ןוא טַאהעג ביל טשינ יז רע טָאה סנגרָאמוצ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ץעמע ןוא ,טעּברַא עמייהעג ןָאטעג ןעמ טָאה ָארויּב

 ךיז ױרֿפ ערעגנַאװש יד טָאה ריט יד טנֿפעעג טָאה ףסוי .ריט רעד ןיא ןּפַאלק

 ,ךיז רעטניה ריט יד טקַאהרַאֿפ ןוא סױרַא זיא רע ,ןּפוטשנַײרַא טריּבורּפ

 םעד ןעז ףרַאד'כ .טּפוטשעג גונעג ןיוש ךימ טָאה עמ ?וטסּפוטש סָאװע

 *) -- -- חוּכ ּבָאה ךיא טסניימ וד; .טרעזייבעג ךיז ױרֿפ יד טָאה *,לּבײל רֿבח

 עריא רעטנוא ךעלקעז-ןרערט יד .ןדער ןטימניא ןרָאװעג ןגיוװשטנַא זיא יז

 ןענעז ןגיוא יד ןוֿפ ,ןֿפָאלעגנָא רעמ ךָאנ ןוא רעלעקנוט ןרָאװעג ןענעז ןגיוא

 ,סרעסעמ יוװ םיא ןיא ןטינשעגנַײרַא ךיז ןּבָאה סָאװ ךעלטלעּפש רָאנ ןּבילּבעג

 יד ןעוו .עלייב עמומ יד טַאהעג ביל טשינ טָאה רע סָאװרַאֿפ ןיוש טסייוו רע

 רע טָאה ,םיא וצ טדנעװעג ךיז ןּבָאה םינּפ טעֿפ ףיא ןיא ןגיוא-ךעלטלעּפש

 ךיוא ליו רע .ןעלפוטש ענייז ףיוא רָאנ םיא ףיוא טשינ טקוק יז זַא טליֿפעג

 ןיא טכַאנַײּב ןטכענ טנעָאנ ןרָאװעג םיא זיא יז רעּבָא ,ןּבָאה ביל טשינ ױרֿפ יד

 .ןָאטעג גערֿפ ַא רע טָאה 7? עלהנח טכַאמ סָאװ/ .ןָאגַאװ

 ןוא יולּב טימ לוֿפ ןגיוא טקעלּפטנַא ןוא טנֿפעעצ ךיז ןּבָאה ךעלטלעּפש יד

 "ןרערט יד רעטניה ןדנּוװשרַאֿפ רעדיוו דלַאּב ןענעז ןגיוא יד .קערש טימ לוֿפ

 יולּב רעד ,קערש ןוא יולּב .ייז ןשיווצ ןעגנעה ןּבילּבעג זיא קערש יד ,ךעלקעז

 ןסָאלשרַאֿפ ךיז ןוא ,ןגיוא ענַײז ןסָאלשרַאֿפ טָאה ףסוי ...קערש ןרָאװעג ךיוא זיא

 רע .ןעױרֿפ עשידִיי עקידרעגנַאװש יד ףיוא תונמחר ַא .קערש רעד רַאֿפ ךיוא

 לקניוו רעכיז ַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה ,טַײצ רעד ףיוא ערָאשטַאמ יד ,טקנעדעג

 עשידִיי ַא טנַייה ןָאק ּוװ .רעגעלעג ַא ךיז רַאֿפ טעּבעגסיוא טרָאד ןוא לַאטש ןיא

 טָאה ,טנַײה ,עמַאמ עשידִיי ַא ?לקניוו רעכיז ַא ןעניֿפעג טַײצ רעד ףיוא עמַאמ

 -- -- -- טשינ וליֿפַא

 ןגעוו רָאג טכַארט רע ןוא ױרֿפ עקנַארק ערעגנַאװש ַא םיא רַאֿפ טייטש ָאד

 ךיז רע טָאה *,ןײגנַײרַא טשינ טציא ןָאק עמ ,רימ טּביײלג; !ערָאשטַאמ רעד

 ןַײז טעװ לּבייל ןעוו ןֿפור ךַײא ןעמוק לעװ ןײלַא ךיא, .ריא ַײב ןטעב ןעמונעג

 / -- -- ינַאּפ ,ריא טנעז קַארַאּב ןכלעוו ןיא .ַײרֿפ

 ךיז יו ,לענש ןדער ןעמונעג יז טָאה *,ַאקסניּפמעק עדלָאג ,ַאקטניּפמעקע

 ,דגיק ןיילק ַא טימ ןוא ,טגוזעג טשינ םּתס ,ןגָארט רעווש ַא? .ןדעררַאֿפ וצ ןיילַא

73 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןגיוא עריא *-- -- ןַאמ ןַײמ .םינקסע רַאֿפ !תלד הילע/ ןַא ןַארַאֿפ זיא'ס טגָאז עמ

 ןוא םעטָא ןֿפיט ַא ןגױצעגנַײרַא טָאה יז .ןסָאלשעג ןצנַאגניא טציא ךיז ןּבָאה

 רעטשרע ןַײמ ,ןַאמ ןטייווצ ןַײמ ןוֿפ ךיא סייה ַאקסניּפמעק;, : טצכערקעגסיױרַא

 == =- -- ןַאמ

 -רעּביא ריא ףסוי טָאה *? ןַאמ ןטשרע רעַײא ןוֿפ רעדניק טַאהעג טָאה ריא;

 .ןגָאז טייג יז סָאװ םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ טלָאװ רע יוװ ,ןסירעג

 ".ךעדניק ירד;

 זיא רעֿפטנע ריא רעבָא ,םיא ןוֿפ טירט ייווצ ַא רָאנ ןענַאטשעג זיא יז

 "רעד םיא טלָאװ לוק ריא ןוֿפ ָאכע ןַא רָאנ יװ ,טַײװ ןוֿפ יו םיא וצ ןעמוקעג

 ןטֿפָאהַאּב ךיז םיא וצ געוו ןֿפױא טלָאװ טציא ןוֿפ לוק קירעזייה ריא יו ,טכיירג

 ןשיוװצ רעּבָא ,גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא סע .לוק רעדנַא ןַא ןוֿפ ָאכע ןַא טימ

 ןיא טלעק ַא .טיוה יד טלצנירעג טָאה סָאװ טײקיטסָארֿפ ַא ןענַאטשעג זיא יז

 וצ יװ טנַאּפשעגנָא ךיז טָאה ףסוי ,סיֿפ יד ןיא טײקירעּבַאלש ַא ןוא רענייּב יד

 ,טקניה יז :סיֿפ עריא וצ טזָאלענּפָארַא רָאג ךיז ןּבָאה ןגיוא ענַײז ,טסעמרַאֿפ ַא

 סיֿפ יד רעּבָא ,ןֿפױלטנַא וצ רעגַאּב ַא ןעמונעגנָא םיא טָאה סע !עמָאל ַא זיא יז

 ןַײװ לוק ַא טרעהרעד טָאה רע .דרע רעד ןיא ןסקַאװעגנַײרַא יו ןעוועג ןענעז

 *? ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ,רעדניק ַײרד יד; : (? לוק

 טשינ רעמ טָאה רע רעּבָא ,ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טשינ ץלַא ךָאנ טָאה ףסוי

 ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רע .ןעזעג טשינרָאג רעמ טָאה רע ,סיֿפ עריא ןעזעג

 יאדוװַא ןענעז סָאװ רעטרעוו עּבלַאה רָאנ ,ןרױרֿפרַאֿפ ןעוועג זיא ליומ ןַײז רעּבָא

 ; ןליוו ןַײז ןָא טשטילגעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ןּפיל עיולּב יד ףיוא ןגעלעג רעירֿפ ןיוש

 "?ציש-יש-יש 1 לסָאי 1 עלהנח;

 יז .סױרַא טשינ זיא לוק ןייק רעּבָא ,ןסירעגֿפױא ךיז טָאה ליומ סעדלָאג

 .דרע רעד וצ ןָאטעג קניז ַא טָאה

 רעד וצ ןגָארטעג יז טָאה עמ .לטעּביגָארט ַא ףיוא ןגעלעג זיא עדלָאג

 ןיא טרעקַאלֿפעגֿפױא ןוא טקעװעגֿפױא ךיז ןּבָאה ןקיטייוו עלַא .ּבוטש-ןעקנַארק

 ךָאנ .טַאהעג טשינ רעמ טָאה יז סָאװ רעגניֿפ יד ןוֿפ ןציּפש יד וצ זיּב סיֿפ עריא

 ןעוועג טלָאװ ןּברַאש רעד יוװ ,ּפָאק ןיא טקיטייוװעג סע טָאה סיֿפ יד ןיא יו רעמ

 סע ןעוו ןצַאלּפ םוצ טרַאּפשעג טָאה חומ רעד .עװַאל רענעצלָאמשעצ טימ לוֿפ

 יז זיא סנעמעוו :ןלַײֿפ עטלַאקיזַײא יו סעגַארֿפ ןסישכרודַא ןעמונעג ןּבָאה

 עלהנח ַא ?ןעלהנח ןגעװ סָאװ ןוא ?לשעה ?יקסניּפמעק ? סריא זיא רעוו ןוא

 ןגָאז יז טעװ סָאװ ?סעיש עלהנח זיא ּוװ .ןעקצרעה ןוֿפ עלהנח ַא ,ןעיש ןוֿפ

 ?עלהנח סעקצרעה ןגעוו ,סעיש עלהנח

 טייג לסָאי טליֿפעג טָאה יז ,רָאלק ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש ןענעז ןעקנַאדעג יד
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 טעװ יז זַא .ןגיוא יד טנֿפעעג טשינ טָאה יז .טנַאה ריא טלַאה ןוא ריא ןּבענ

 וצ סָאװ טשינ טסייוו יז ןוא ,ןעלסָאי וצ ןדער ןֿפרַאד יז טעװ ןגיוא יד ןענעֿפע

 ,שיײלֿפ ןוא טולּב ריא ,לסָאי ,ןײטשרַאֿפ יז לָאז רע ,ןלייצרעד ץלַא םיא זומ יז .ןגָאז

 ןגעוו רע טכַארט סָאװ .ריא ןבענ טציא טייג ,גיוא ריא ןוֿפ לּפַא רעד -- עלעסָאי

 ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ןעוו ןעוועג טלַא לּכה-ךס רע זיא רָאי ףלעווצ ? ריא

 רעיומ רעד רעּביא ןֿפָאלעג זיא רע .החּפשמ עצנַאג יד ןַײז וצ סנרֿפמ לוע םעד

 טקנעדעג ,רעכיז רע טקנעדעג סָאד .ןעיש ףיוא ןגירשעג טָאה יז לַײװ ,ןעלגומש

 טקנעדעג ? ןעלהנח טימ ןַײז וצ ?גַאלשמוא, םוצ קעוװַא ןיילַא זיא יז יו ךיוא רע

 ןּבעלרעד לָאז ךיא ןטלַאהרעד ךימ טסָאה ,למיה ןיא רעסיז עטַאט -- -- -- יו רע

 ןוא ןײטשרַאֿפ ךימ לָאז רע תוכז םעד ךיוא רימ ביג .טעװעטַארעג דניק ןַײמ ןעז

 ,טשינ הכרּב ןייק הכרּב ןַײד זיא טשינַא .דסח טימ ןטּפשמ

 ןסַײרסיױרַא ךיז זומ יז .עדַאקָאלּב ַא רעדיוװ ןוא המחלימ רעד ךָאנ ןיוש זיא'ס

 ןסירעגּפָא טָאה םערוטש רעד .עדוּב ריא יאדווַא ךָאנ טייטש דלַאװ ןיא .ןענַאד ןוֿפ

 טשינ גנַאל ןיוש טעװ המחלימ יד ,טשינרָאג יו רעסעּב זיא'ס רעּבָא ,רעקיטש

 ,ןטלַאהנָא

 ?טקידנעעג ךָאד זיא המחלימ יד

 ןטלַאהַאּב זומ עמ .עדַאקָאלּב ַא רעדיוו ןוא ,המחלימ רעד ךָאנ ןיוש זיא'ס

 ןלַאֿפרַאֿפ ץעגרע וטסיב ּוװ ,עלהנח .טמַא-טסָאּפ ןרעּביא םעדיוּב ןֿפױא רעדניק יד

 םענייק ךוז'כ ,עיש ,ןיינ ,עיש ,טשינרָאג ?-- -- ץעגרע זיא ּוװ ,עיש ? ןרָאװעג

 -ּפעש עדנַאלּב יד טימ עלהנח יד ןֿפָאלעגנָא זיא ,'עלהנח' ןֿפורעג טָאה יז .טשינ

 .ןזָאלנַײרַא דלַאּב ךיד לע'כ ,עיש ,טונימ ַא טרַאװ --- -- יד טימ ,ךעלזיײרק ענעס

 ,טמוק עִיש ? ץעגרע יז ןעמ טקעטשרַאֿפ ּוװ

 ןצרַאװש ַא טלַאּפש רעד ךרוד טעז עמ ,טלַאּפש ַא רָאנ ךיז טנֿפע ריט יד

 ריא ףיוא רָאה עצרַאװש יד .עלהנח זיא'ס ,ףיוא ךיז טלַארּפ ריט יד .רָאה ּפָאק

 טלַײב עלהנח עדנָאלּב יד .טיור ןענעז ןגיוא עצרַאװש יד ,ןטסגנַא ןוֿפ סַאנ ּפָאק

 ןעמַאמ רעד וצ וצ טשינ עלהנח ערעסערג יד טזָאל ןוא ךעלטסױֿפ עניילק יד

 ,טשינ יירש .ןעיירשעג עצרַאװש סױרַא ןעמוק ליומ סעלהנח רעצרַאװש רעד ןוֿפ

 ריא זומ יז .עקניזימ יד ןַײז קיּבייא טשינ ןָאק עמ ,קיטש טעשטשעיּפרַאֿפ וד

 -- -- -- לַײװ ליומ'ס ןכַאמרַאֿפ

 סָאד ,עקצרעה ,ָא ,טירט עשירענעמ ,טירט ןיוש טרעה יז ,טעּפש וצ זיא'ס

 ,דניק'ס טימ םענ ,טשינ ףיול ?ץָאלק ַא יו וטסייטש סָאװ ?וטסיּב

 ,עגעלדָאּפ רעד רעּביא ןרַאש ןשטַאל-קעטש עכייוו טרעה יז ,טעּפש וצ זיא'ס

 ריא ףיוא ןענערּב ןעלצרָאװ-רָאה יד .טמוק עיש ,רימ זיא דניוו ,רימ זיא ייוו

 טסַײר יירשעג ַא ,סױרַא טשינ ןענָאק ןוא רעכעל יד ןוֿפ ךיז ןסַײר ןגיוא יד ,ּפָאק

 == === --יוו---וו---וז---וועג ---עג--ג--ג--ג : סױרַא טשינ ןָאק ןוא ליומ ןוֿפ ךיז
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 רעזייּב ַא רָאנ ,עקצרעה טשינרָאג זיא'ס, .טקעװעגֿפױא יז טָאה עקצרעה

 *.םולח

 סעֶיש זַא רימ זיא דניוו ןוא רימ זיא ייוו ?טמוק עַיש זַא םולח רעזייב ַא

 ,דניוו זיא ךיז ןזַײװַאּב סעלהנח ןוא ,ייוו זיא ןעמוק

 ?עלהנח דניק סעקצרעה ןֿפור וצ ןעוועג סע זיא תעגושמ ַארַאֿפ סָאװ

 ? דניק סעקצרעה

 יז טעװ טציא ?עלהנח ַא קידלוש יז זיא ןעמעוו ?עלהנח סעּפע סָאװרַאֿפ

 ַא ןיא ןוא ,ַאנענ ןֿפור סע ןוא לדיימ ַא רעדָא ,לסָאי ןֿפור סע ןוא לגנַיי ַא ןּבָאה

 עתמא יד ןעמוקנַײרַא ןלעוו סע ןוא ןענעֿפע ךיז ריט יד טעװ גָאט ןלעה םענייש

 ןַײז עקַאט סע טעװ .ןעמוק ןלעװ עיש ןוא ַאנענ ךיוא ןוא ,לסָאי ןוא עלהנח

 == == -- רעדָא ,גָאט רעלעה רענייש ַא

 סע ןוא לגניי ַא ןּבָאה טעװ יז טסייה סָאװ ? סָאװ יצ ,ןרָאװעג עגושמ יז זיא

 ,טּבעל לסָאי .ןענוֿפעגּפָא ךיז טָאה סעִיש לסָאי ,לסָאי ריא ,לסָאי ?--- -- ןֿפור

 .קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב

 רעדייא ןעלהנח ךָאנ ןּבעג וצ ןעמָאנ ַא טלַײאעג ךיז יז טָאה עקַאט סָאװרַאֿפ

 רעמ זיא רענייק -- ָאטשינ רעמ זיא עלהנח; ?ןעוו ןוא סָאװ טסּוװעג טָאה יז

 ? סע זיא סָאד ?,רזממ ַא טימ ןעניֿפעג יז ןוא ןעמוקקירוצ ןָאק סָאװ ָאטשינ

 טסעגרַאֿפ דניק ריא ףיוא טרַאװ ןוא טֿפָאה סָאװ עמַאמ ַא .סע זיא סָאד ,ָאי

 ,רשֿפא ,ןַאּב רעד ןיא ןעלסָאי טנעקרעד טשינ טָאה יז .םינּפ סדניק םעד טשינ

 .שרעדנַא ױזַא טציא זיא לוק ןַײז לַײװ רשֿפא ,רעטצניֿפ ןעוועג זיא טרָאד לַײװ

 ןעזעג טָאה יז .גָאט ןלעה ןטימ ןיא םיא ןּבענ ןענַאטשעג יז זיא םעדכָאנ רעּבָא

 טשינ יז טָאה .ןָאטעג טכַארט ַא טשינ וליֿפַא ןוא ,םינּפ ןַײז ףיוא סנכיײצ-קָאּפ יד

 ...לַײװ -- -- לַײװ ןורּכיז ןוֿפ דניק ריא טקעמעגסיוא יז טָאה 1 ןטכַארט טלָאװעג

 ןרַאמשָאק יד רעּבָא ,טניווװועג ןיוש יז זיא םעד וצ -- ףָאלש ןיא ןרַאמשָאק יד

 ןוא זדלַאה םַַײּב ץלַא ךָאנ יז טלַאה רעלטיה רעטרגּפעג רעד ! ןגיוא ענעֿפָא טימ

 .תעגושמ וצ ןּבַײרט ךיז לָאז ןיילַא יז ןזָאלרעד טשינ טעװ יז ,ןיינ .יז טעשיד

 ךיוא ןוא ןוז םענענוֿפעגּפָא םעד טימ ןעײרֿפ ךיז יז טעװ ךָאנ טעכעד יז ןמז-לּכ

 !!!ןעייר ֿפ ךיז טעוו יז ,ןעײרֿפ ךיז טעװ יז .רעדניק עַײנ יד טימ

 וליֿפַא ,ךעלהנח ןַײז ןלָאז ןוא סעקצרעה ןַײז ןלָאז ,ָאטשינ ןענעז סעיש ןייק זַא

 ,קירעשזדנעק ןוא דנָאלּב-קידמַאז רָאה יד ןוא יורג ןענעז ךעלעגיוא יד ּביוא

 !ןעײרֿפ ךיז טעװ יז
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 לז

 ןעמַאמ רעד טימ

 סָאד ןוא וילעמַאמ יד ָאד טָאה רע זַא ןילַא ױזַא ךיז רע טליֿפ סָאװרַאֿפ

 טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע ? סנ ַאזַא ןגעוו ןעמולח טגעוורעד ךיז טָאה רעוו ? לרעטסעווש

 זיא רע ,טוג םיא זיא סע ,טסייוו רע ,ָאי .ךיז ןעיירֿפ ןוא ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט

 טרָא ןַא ףיוא ןציזנַײא רעּבָא .ןצעמע ךָאנ ןּבָאה סָאװ עכעלקילג עקינייוו יד ןוֿפ

 טיג ןטַײצ-לגומש יד ןיא ןּבירטעג םיא טָאה סָאװ ורמוא רעד .טשינ רע ןָאק

 ןוֿפ רעמ טעװערָאה ןוא טעַײמש ןוא טֿפױל רע .החונמ ןייק טשינ ךיוא טציא םיא

 םזילַאעדיא סָאד זיא .םיא ןגעוו ןעמ טגָאז ,טסילַאעדיא ןַא זיא ףסוי .ערעדנַא

 ָאד זיא עלהנח ןַײז סָאװ ךיז רע טֿפָארטשַאּב ?ןקינַײּפ וצ ךיז הוואּת ַא רעדָא

 עקַאט רע זומ ?ָאד ָאי זיא עלהנח עַײנ יד סָאװ םקונ ךיז רע זיא רעדָא ,ָאטשינ

 וילעמַאמ יד ןעוו ,טסניד ַארטסקע ײלרעלַא ,'תונרוּת' עטלּפָאט ךיז ףיוא ןעמענ

 ? ריא וצ ןעמוק לָאז רע םיא ַײּב ךיז טעּב

 וילעמַאמ רעד וצ רע טֿפױל ,ןַײרַא טָאטש ןיא ןייג ףרַאד רע רָאנ ןעוו ,ָאי

 רע טגָאז סָאװרַאֿפ ,ריא וצ ןַײרַא ןיוש טייג רע זַא .סעּפע ףרַאד יז יצ ןגערֿפ

 ףרַאד עמ טגָאז וילעמַאמ יד ? האנה ןֿפַאשרַאֿפ ןעמַאמ רעד לָאז סָאװ סעּפע טשינ

 .ןעגנַאװצ טימ יו טרָאװ ַא ןּפעלש םיא ןוֿפ

 ןייטש וצ ידּכ רעכַאמ רעצנַאג ַא ןרָאװעג ָאד זיא רע זַא טניימ וילעמַאמ יד

 ןרָאװעג ָאטעג ןיא ןענעז סָאװ יד יװ ,סעיגעליווירּפ ןּבָאה ןוא לסיש רעד ַײּב

 ,ןטנַאיצילָאּפ

 רעמ לסיּבַא .טכוז עמַאמ ןַײז סָאװ סעיגעליווירּפ יד ,טגָאזעג סנייטשימ

 ליוי יז ןוא ,עלהֿפוע ריא רַאֿפ ךלימ זָאלג שירֿפ ַא ,רעגעלעג ריא רַאֿפ יורטש

 וצ טלעג טָאה רע .טלגומשעג ,סיוא טזַײװ ,טָאה עקצרעה .רַאֿפרעד ןלָאצַאּב

 ןוֿפ סױרַא טשינ םענייק טזָאל עמ רעּבָא ,טֿפױקעג ןכַאז יד טלָאװ ןוא ןלָאצַאּב

 .רעגַאל

 טלָאװ רע .סיֿפ יד ףיוא זיא רע יו העש קיצנַאװצ דלַאּב ןיוש זיא סע

 ןיוש טעװ ןײטשֿפױא טעװ רע ןעוו רעּבָא .שטירּפ ןַײז וצ ךַײלג ןייג טֿפרַאדַאּב

 רָאנ טעװ רע .וילעמַאמ יד ןעז ןייג ןענָאק טשינ טעװ רע ןוא ,טכַאנטימ ןַײז

 ,טונימ עכעלטע ףיוא שטָאכ ןֿפױלנַײרַא ןוא םינּפ סָאד ןשַאװמורַא

 ןוא טציז רע .דימ ױזַא זיא רע ןעו ןײגנַײרַא טֿפרַאדַאּב טשינ טָאה רע

 רע סָאװ סעּכ ןיא יז זיא .טגַײװש וילעמַאמ יד ךיוא .ןגָאז וצ סָאװ טשינ טסייוו

 ? םיא וצ ןגָאז וצ סָאװ טשינ ךיוא יז טסייוו רשֿפא ? טלדורדעגנָא ױזַא טציז

 ןיא ,קירוצ ןוא ןעלהנח וצ ןעלסָאי ןוֿפ טרעדנַאװעג ןּבָאה ןקילּב סעדלָאג
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 ,זיא יז רע טסּוװעג טשינ טָאה רע ןעוו ,ליעסרַאמ ןייק געוו ןֿפױא ןַאּב רעד

 טסייוו טציא ,ןליּפשרַאֿפ יז טלָאװעג ,סיוש ןַײז ףיוא ןעלהנח טגיוועג רע טָאה

 טריר רע טשינ ,ריא וצ טדער רע טשינ -- ןוא לרעטסעווש ןַײז זיא יז זַא רע

 ןָאטעג גערֿפ ַא םעצולּפ עדלָאג טָאה *?לרעטסעווש ןַײד ריד טלעֿפעג יו? .ןָא יז

 ,ןגערֿפ טֿפרַאדַאּב טשינ סע טָאה יז זַא טסוװעג ןוא

 רע ,םינּפ טיור ַא ,זָאנ עטיירּב ַא .דניק םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה לסָאי

 ",ךיומ עסיורג ַא;? :רעֿפטנע ןַא טשטעװקעגסױרַא טָאה

 ,טרעזײּבעגּפָא ךיז עדלָאג טָאה *,טלַא רָאי ַא םיוק,

 ןיא טגָאזעג םיא טָאה עדלָאג סָאװ טקנעדעג לסָאי טָאה ,רָאי בלַאהרעדנָא

 סדניק םעד ןוֿפ ןענעֿבנגּפָארַא טעוו יז ּביוא זַא טניימ וילעמַאמ יד .ןַאּב רעד

 טָאה *,ערה-ןיע ןייק .תלד הילע טימ ןרָאֿפ ןענָאק לָאז יז ןֿפלעה סע טעװ רעטלע

 *,ךָאי ייוצ יו רעמ סיוא טעז יז, .טרעֿפטנעעג לסָאי

 זיא יז טיור יװ ןעז טשינ לָאז לסָאי םינּפ סָאד טיײרדעגקעװַא טָאה עדלָאג

 טסייוו יז ? רָאי ּבלַאה ַא ןעלהנח ןעמונעגּפָארַא םעצולּפ יז טָאה סָאװרַאֿפ .ןרָאװעג

 "סיוא ןענָאק רע טעװ רעטלע ןקיטכיר סעלהנח ןסיוו טעװ לסָאי זַא .סָאװרַאֿפ

 ןשטַײד יד רעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע זַא ןענעכער

 סָאװ ןטכַארט טעװ לסָאי .רעכיז ףיוא ןסיוו טנָאקעג טשינרָאג ךָאנ טָאה עמ ןעוו

 ...טכַארטעג טלָאמעד טָאה ןיילַא יז

 עדלָאג טָאה *,טשינ ךיא סייוו ,טעשטומעג ױזַא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ בילוצ,

 .ןגַײװש ןעגנַאל ַא ךָאנ טצכערקעגסױרַא

 *.ילעמַאמ ,ױזַא טשינ דער*

 תמא רעד .טסּוװעג טשינ ריד ןגעוו וליֿפַא ,טַאהעג טשינ םענייק ּבָאה'כ;

 בָאה ךיא סָאװ .טכַאדעג ָאד טשינ -- -- ךיוא וד זַא טניימעג ּבָאה ךיא ,זיא

 *.ןעמוקעגמוא זיא טכַארטעג טָאה סע רעוו ?טכַארטעג

 סָאװרַאֿפ .םיסינ טנזױט ,סנ ַא'ס ?וילעמַאמ ,ךיז וטסרעטַאמ סָאװ רַאֿפ,

 "?ןבעל'ס טשינ ךיז וטסניגרַאֿפ

 ריזח ַא ?סנ ַא ןיא סָאד -- זַײל ןוֿפ ןרָאװעג ןסערֿפעצ ,טסימ ןסערֿפעג;

 *? סנ ַא ריזח ַא ןוֿפ ןּבעל סָאד זיא ,ןטסַאקטסימ ןוֿפ ךַײלג ךיוא טסערֿפ

 עגנוי ענַײז ףיוא טצעזעגנָא ךיז יז טָאה סָאװ ?ןעלסָאי יז טעשטומ סָאװ

 סָאד ןענעֿפע טעװ יז ןעוו זַא טסּוװעג ןוא טֿפָארטשעג ךיז עדלָאג טָאה ? ןרָאי

 ,קירעיורט ןכַאמ םיא טעװ סָאװ סעּפע ןגָאז רעדיוו יז טעוװ ליומ

 ןַײד ךיוא .הרוֿבג זיא'ס ,סנ ַא יװ רעמ זיא תורצ עכלעזַא ןטלַאהוצסיוא;

 ,ןילעמַאמ ,לָאט-טיוט םעד ןוֿפ ךיוא םוק ךיא .הרוֿבג זיא יקנילּבערט ןוֿפ ןֿפױלטנַא

 ןיא ךַײלג םיא ןקוק יװ טיוט םעד ךיז ןּבעגרעטנוא רעטכַײל זיא סע ,סייוו ךיא

 *,ןלעטשנגעקַא ךיז ןוא ןַײרַא םינּפ
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 ל ג נ ַא ר ע ג

 ריא ןיא רֿבא רעדעי .ןרערט טירּבעג ןיוש ןּבָאה רעכעל-ןגיוא עריא ןיא

 וו סױרַא ןעמוק ייז רעדייא ןטלַאהוצקירוצ ייז טגנערטשעגנָא ךיז טָאה ףוג

 ןרערט יד טֿפרַאדעג ןּבָאה ןגיוא ענעלָאװשעג עטיור עריא .ןעז ייז טעוװ לסָאי

 רַאֿפ ןקערשרעד ךיז טעוװ לסָאי רעּבָא ,ןגער ןּפָארט ַא לזערג טנקירטרַאֿפ ַא יו

 םעלַא ןגעוו ןגָאז רע טעװ רשֿפא .רעמ ןגָאז רע לָאז .ןדער רע לָאז .ןרערט יד

 רעּבָא ,טגָאעג סע רע טלָאװ רשֿפא ?טייקשידלעה ַא ךיוא זיא'ס זַא ןרעדנַא

 ,ןיילַא ךיז ןוֿפ יו טדערעג ןוא טנֿפעעג ךיז טָאה ליומ ריא

 סָאװ ,רעה .עטנעל-טליֿפ ַא ףיוא יוװ ןגיוא ענַיײמ ַײּברַאֿפ ןעייג ןטַיײצ ענעי;

 ןֿפָאלשעג ןוא דלַאװ ןיא ערָאנ ןַײמ ןיא ןגעלעג ןיב'כ ?םעד וצ ןגָאז וטסעוו

 -רעביא ךיז ּבָאה ךיא .טמולחעג סעּפע ןּבָאה רימ ךיז לָאז סע טשינ קנעדעג'כ

 טיירדעג ךיז ךיא ּבָאה ,ערָאנ רעד ןוֿפ טרעטעלקעגסױרַא .ורמוא ןַא טימ טקעוועג

 תולוק יד רָאנ : טכרָאהעגנַײא ךיז ּבָאה'כ ,טכַאנ-רעמוז עליטש ַא ,קירוצ ןוא ןיהַא

 ךיא .וקוק רעטַײװ א ,םירעוו ןוֿפ ןצלירג ַא ,רעמייּב יד ןוֿפ ןשיוש ַא .דלַאװ ןוֿפ

 ,ענסָאס ןוא ךָאמ ןוֿפ תוחיר יד רָאנ .טנוה-ריּפש ַא יו זָאנ רעד טימ טֿפינשעג ּבָאה

 ךימ טָאה סע רעּבָא ,ערָאנ רעד ןיא ןגײלקעװַא קירוצ ךיז טריּבורּפ ּבָאה'כ

 ,ןגָארטעג ךימ ןּבָאה סיֿפ יד ןוא טרעטַאלֿפעג טָאה ץרַאה סָאד ,סױרַא ןגָארטעג

 ,שיגרעטצניֿפ יד טרעיוּבעג ןּבָאה ןגיוא יד .טסווװעג טשינ ןיילַא ךיא ּבָאה ןיהוװ

 וטסנעק רשפא ?טנוזעג בָאה ךיא סָאװ .זָאה ַא יב יו טציּפשעגֿפױא ןרעיוא יד

 ןַײרַא ןיּבכ .רעטַײװ ןעגנַאגעג ןיּב'כ ןוא גָאט ןרָאװעג זיא סע ? סָאװ ןגָאז רימ

 ,טירט ַא ןלעטש טנָאקעג םיוק טָאה עמ ּוװ שינעטכידעג-דלַאװ ַא ןיא

 טשינ וליֿפַא סייוו'כ .ןסע וצ ןענוֿפעג סעּפע ּבָאה ךיא יצ טשינ קנעדעג'כ;

 קירוצ ןוא קיטכיל לָאמ עכעלטע זיא סע ,ָאי ,ןֿפָאלש טגײלעגקעװַא ךיז ּבָאה'כ יצ

 ךיא יֹוזַא יו םרחּב ךימ גערֿפ .ןעגנַאגעגקירוצ ןיב'כ רעדייא ןרָאװעג רעטצניֿפ

 ןעוו .טשינ קנעדעג ךיא רעדָא ,טשינ סייוו'כ .ערָאנ רעד וצ ןֿפָארטעגקירוצ ּבָאה

 -נָאק עקידייל ,ץכעלַאש-רעייא ןענוֿפעג טרָאד ךיא ּבָאה ןעמוקעגקירוצ ןיּב ךיא

 רעדָא טייקשידלעה .גנוטַײצ רעשטַײד ַא ןוֿפ רעקיטש ןוא ,סעקשוּפ-ןוורעס

 טסּוװעג טשינ ֹוליֿפַא ּבָאה ךיא .רַאֿפרעד ּביול ןייק טשינ טמוק רימ ,תעגושמ

 *וט ךיא סָאװ

 7? עטכישעג עצנַאג יד טמולחעג רָאנ ריד ךיז טָאה רשֿפא;

 רימ ןיא ןַײרַא זיא טרָאװ סָאד .'ןּבעלרעּביא :ןעמָאנ ַא טָאה םולח רעד;

 טָאה'מ ןוא טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןּפַאכ סָאד ןעו ,קוּביד ַא יװ

 זיא ץיה יד .קנערק-ץיה ַא יװ ןעוועג זיא'ס .טרָא וצ טרָא ןוֿפ ןֿפױל ןעמונעג

 סע ןעוו ףױרַא ןעגנורּפשעג זיא ןוא רעקִיור לסיּבַא ןרָאװעג זיא סע ןעוו ןלַאֿפעג

 לָאמש ַא ףיוא ןגָאוטעג ךימ טָאה קוּביד רעד .רַאֿפעג ַא טרעטנענרעד ךיז טָאה

 םונהיג ןיא וליֿפַא .!גַאלשמוא ןוֿפ ןֿפַאלטנַא ןיּב'כ ןעוו םוהּת א רעביא טערב

 ןעױרֿפ עטעקַאנ עּפוק ַא ןוֿפ ןּביוהעגֿפױא ךימ רע טָאה ,יקנילּבערט ןיא ,אֿפוג
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 טסקנעדעג וד סָאװ עמַאמ יד .ןעגנולכיורטש ןוא ןעמיוצ רעּביא ןגָארטעג ךימ ןוא

 ןעמַאזוצ רימ ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא זיא לשעה עדלָאג .יקנילּבערט ןיא ןּבילּבעג זיא

 ,ןּבעלרעּביא ,ןּבעלרעביא .קוּביד רעד רָאנ זיא ןּבילּבעג ,רעדיילק יד טימ

 ַא יװ טײרקעגסױרַא טָאה קוביד רעד .סלוּפ ַא יו רימ ןיא טּפַאלקעג סע טָאה

 טנָאקעג טשינ רעמ סע ּבָאה'כ זַא .ןבעלוצרעביא ידּכ טנוה ַא יו טליבעג ןוא ןָאה

 ,51 יקּפילָאװָאנ ןגעוו םולח ַא ןיא טרעַײלשרַאֿפ ךימ קוּביד רעד טָאה ןגָארטרַאֿפ

 רעד .ףושיּכ ַא ןיא יו ןעמוקעגקירוצ ןענעז עלַא ,וד .ַאנענ ,וילעטַאט רעד

 ַא רָאנ ןעוועג ןיּב ךיא ,טונימ רעטצעל רעד זיּב עטַאט ַא ןעוועג זיא וילעטַאט

 *,קוּביד

 ןטרעקרַאֿפ ןטימ טקידנעעג ןוא ךיז ןרעֿפטנערַאֿפ טימ ןּבױהעגנָא טָאה יז

 ?דניק ריא רַאֿפ ןסואימרַאֿפ וצ ךיז ןײלַא סָאד זיא קוּביד רעַײנ ַארַאֿפ סָאװ

 ןצנַאג םעד ןוֿפ לוע םעד ןגָארטעג טסָאה ,וילעטַאט רעד טשינ ןוא ,וד;

 ,טגָאזעג קירעיורט לסָאי טָאה *,זיוה

 ךיא ,ןַאנענ טימ ןַײז וצ סקניל ףיוא רעּבירַא ןיילַא זיא וילעטַאט רעד;

 י-- = ןֿפָאלעג ןיּב

 ןטלַאהַאּב ןעוועג ןענעז עלהנח ןוא ךיא ,סטכער ןֿפױל טזומעג טסָאה וד;

 ?ןָאטעג טשינ סע טסלָאװ ביוא ןעוועג וטסלָאװ עמַאמ ַארַאֿפ סָאװ ! םעדיוּב ןֿפױא

 יוג ַא בוא .קוביד ַא יו רעגרע זיא סָאד ,ןּבעל סָאד ךיז וטסרעטיּברַאֿפ טציא

 "אנוש רעטסגרע רעד זיא רע זַא טגָאזעג ךיא טלָאװ ריד וצ ןָאטעג סע טלָאװ

 ",ןשטניוו טנָאקעג טשינ רעסעּב ךיז טלָאװ רעלטיה .לארׂשי

 ",ןטסיירט ךימ טסלָאז וד ליוו ךיא לַײװ עקַאט ױזַא ךיא דער רשֿפא;

 םיאנוׂש יד לָאמעלַא ןבָאה רָאֿפ ךיז טסֿפרַאװ וד סָאװ .וילעמַאמ ,עטינ;

 קעװַא לָאז עמ טנרָאװעג ןעמ טָאה המחלימ רעד רַאֿפ ךָאנ .ןֿפרָאװעגרָאֿפ זדנוא

 עזייּב ןּבָאה .ןליוּפ ןיא סעקישטשמָארגָאּפ יד ןוֿפ ןֿפױלטנַא לָאז עמ ,עּפָארײא ןוֿפ

 .עדנַאגַאּפָארּפ רעייז רַאֿפ תורצ עשידִיי סיוא ןצונ ןטסינויצ זַא טגָאזעג רעגניצ

 רעדער יד ףיוא ליוא זיא טולּב שידִיי זַא ןּבירשעג ןּבָאה ןדִיי עסיוועג וליֿפַא

 .תונּברק עשידַיי יד טימ םורַא ךיז ןגָארט ןטסינויצ יד' ? טנַײה ןוא .םזינויצ ןוֿפ

 עזיוו ַא ,ןטזַאגרַאֿפ ַא רַאֿפ טַאקיֿפיטרעס ַא ,דנוװ ַא רַאֿפ ןשָארג ַא : ןעלטעּב ןוא

 ךעּבענ טגָאלק ױזַא ',ףייז-ןשטנעמ לקיטש ַא רַאֿפ הילע ןַא ,ןטרימערק ַא רַאֿפ

 ךָאנ זיא 'ןנעלרעביא' ,ישעמַאמ ,עטינ .תויתוא עשידִיי טימ טקורדעג גנוטַײצ ַא

 י,קלָאֿפ ַא יו ןבעלרעּביא ,םידיחי יו ןּבעלרעּביא .העש רעד ןוֿפ טָאּבעג סָאד ץלַא

 ןוא ,דניק ַא -- ריד טימ טדיישעג ךיז ּבָאה ךיא ,סנַײמ דניק ,לסָאי;

 י=- == =- טציא

 ןעװעטַאר ןענָאק טשינ רע טעװ ןיַאנענ זַא טסּוװעג טָאה וילעטַאט רעד בוא;

 רע טָאה ,ריא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקוצמוא ידּכ רָאנ סקניל ףיוא רעּבירַא זיא ןוא

 ",ןָאט טרָאטעג טשינ סע
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 .ןרערט יד ןטלַאהקירוצ טלָאװעג טשינ ןוא טנַאקעג טשינ רעמ טָאה עדלָאג

 לסָאי ,עּבמַאד ַא ןיא ןזוילש צלַא טנֿפעעג ךיז ןטלָאװ סע יו טמָארטשעג ןּבָאה ייז

 ןדער טרעהעגֿפױא טשינ טָאה

 לסָאי ןעוו טעשעהעגסױרַא עדלָאג טָאה *?,ילעטַאט רעצנַאג רעד טסיּב וד,

 "דער ױזַא ,ןײטשרַאֿפ ױזַא טנעקעג טָאה עֵיש רָאנ, ,ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא

 ,ךוש ןַײז ןוֿפ ץָאלק ןטימ עגעלדָאּפ יד טצַארקעג זעוורענ טָאה עקצרעה

 ןיוש ךיז ּבָאה'כ סָאװ טסייוו וד ,לסָאי, :םינּפ ריא ןָאטעג שיװ ַא טָאה עדלָאג

 *? חלד הילע טימ סעזיוו זדנוא רַאֿפ ןגירקסיורַא ךָאד וטסעװ רשֿפא .ןטילעגנָא

 עַײנ יד -- עלהנח .ריט רעד וצ טּפעלשעג ךיז טירט עדימ טימ טָאה לסָאי

 ןַײז .ןכָארּבעגּפָא ןעוועג טלָאװ ץיּפש רעד יוװ ,לזענ קישטַאלּפ ַא טָאה עלהנח

 ןטלַאק ַא ףיוא ןרירֿפרַאֿפ טזָאלעג יז טָאה רע לַײװ זָאנ ַא ןָא ןצנַאגניא זיא עלהנח

 ...טסווװעג טלָאװ יז ביוא ,וילעמַאמ יד טגָאז ,ילעטַאט רעד יוװ זיא רע .םעדיוּב

 גָאט .ןגָאלשרעדינ ןעוועג זיא רעגַאל-החירּב רעליעסרַאמ ןיא םלוע רעד

 עמ טשינ ,ףיש ַא טעז עמ טשינ -- ןוא קעװַא זיא ךָאװ ךָאנ ךָאװ ,גָאט ךָאנ

 ? קַארַאּב ַא ןיא טרעדנוה ַא וצ ןעניווװ ָאד ןעמ טעװ גנַאל יװ ,ףיש ַא ןגעוו טרעה

 ךיוא ,ןרעמיצ ערעדנוזַאּב טַאהעג ןעמ טָאה דנַאלשטַײד ןיא ןרעגַאל-ַארנוא יד ןיא

 סָאװרַאֿפ .ןעלדנַאהוצ לסיּבַא טנָאקעג ךיוא טָאה עמ .רעסעּב ןעוועג זיא ןסע סָאד

 ןַײז טעװ סע ןעוו טסייוו רעוו ? דנַאלשטַײד ןיא ןטרַאװ טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה

 -רַאֿפ ךיז טָאה ךעלמיצולח רָאּפ ַא ? ףיש ַא ןַײז טעװ סע יצ טסייוו רעוו ,ףיש ַא

 ָאד לַײװרעד זומ עמ ןוא עירעּפמיא עשילגנע רעד ןגעק ףמַאק ַא ןריֿפ טלָאװ

 .תורצ עטקַאהעג ןיא ןגיל

 ,גָאט עדַאיל ַא ןעמוק טעוװ ףיש ַא זַא ןטסיירט טריּבורּפ ןּבָאה םיכירדמ יד

 ,לָאמ ליֿפױזַא טרעהעג ןיוש לדיל סָאד טָאה עמ רעּבָא

 -עגֿפױא ןּבָאה םיכיודמ יד זַא טקרעמַאּב עדלָאג טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 -רַאֿפ ןַײז וצ סיוא טשינ ןעעז ייז ?טכעלש ױזַא סע זיא .תוחטֿבה ןכַאמ טרעה

 םוצ עקַאט רשֿפא ,ןרעדנע טזומעג ךיז טָאה סעּפע ,ןעשעג זיא סעּפע .טלֿפײװצ

 יז ?הרוׂשּב רעטוג ַא טימ ץרַאה סָאד טשינ ייז ןעײרֿפרעד סָאװרַאֿפ ,ןרעסעּב

 ? לסָאי ,ףיש ַא ןַארַאֿפק .געוו ןוֿפ ןעמוקקירוצ לָאז לסָאי טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה

 *?ָאי .געוו ןֿפױא זיא ףיש ַא

 *? ןטסייוו ןענַאװ ןוֿפ;

 -- -- ןוֿפ ךיז ןעמ טסיוורעד ,טשינ טגָאז ןוז רענעגייא ןַא זַא ,ךָאד טסעז;

 "יו ייס ךיז ןעמ טסיוורעד

 רעד .געוו ןֿפױא תורצ ןעוועג ןיוש ןענעז סע .וילעמַאמ ,םענייק טשינ גָאז;

 ",טשינ םיא גָאז ,טשינ טסייוו רע ּביוא ? טשינ טסייוו רעטעֿפ
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 םענעגייא ןַײמ ןוֿפ ,ןעקצרעה ןוֿפ תודוס ןטלַאה סעּפע ךיא לָאז סָאװרַאֿפ,

 "? ןַאמ

 רענייא לַײװ עקַאט ,ןסיוו טשינ ךיוא סע טסרָאט וד ,דוס ןַײד טשינ זיא'ס;

 -נעלגנע יד .טגָאזעגסױא ריד סע טָאה ץעמע ךָאד טסעז .ןטייווצ םעד ןגָאז טעוו

 ",רעגַאל ןיא ָאד וליֿפַא ןענָאיּפש ןּבָאה ןענָאק רעד

 ּבָאה --- ןוא ,ןסיױטשעגנָא ןיילַא ךיז ּבָאה'כ ,טגָאזעג טשינ רימ טָאה רענייק;

 ",דוס ַא ןטלַאה ןעק ךיא ,ארומ ןייק טשינ

 טסלָאװ יוװ ,טשינ ךיז טוַײװ וד .ןעמַאמ רעד ןיא טנָאמרעד ךיז ךָאד 1 לסָאי;

 *.טענַאלּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא טניווװעג

 ,ןעדלָאג טנַאמרעד עקצרעה טָאה *,ןעוועג ָאד ןטכענרעייא זיא רע;

 -- ןיוש רעגַאל ןייא ןיא זיא'מ .טונימ ףניֿפ ןעוועג ָאד ןטכענרעייא זיא רע;

 י-= -- ןוא םישדח ַײרד יװ רעמ ןיוש ?לֿפיװ

 ".ילעמַאמ ,הרוׂשּב עטוג ַא ּבָאה'כ;

 ? טונימ ןעצ ןבַײלּב ןענָאק טסעװ זַא ? הרוׂשּב ַארַאֿפ סָאװ ? הרוׂשּב עטוג ַא;

 7? טלעסָאי סָאװ ? תמאּב עקַאט ? הרוׂשּב עטוג ַא

 ",ףיש ַא ףיוא ןַײז רימ ןלעװ ,געט ןעצ סנטסטעּפש .,םורַא ךָאװ ַא ןיא;

 ןַײז לָאז עמ ץזָאל טשינ ט'רע ?עקצרעה ,טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ;

 *?ָאי ,תלד הילע .תורצ עַײנ ףיוא ןקיש עמַאמ עקנַארק

 ",ףיש עלַאגעל-טשינ ַא -- תיּב הילע ,ילעמַאמ ,ןיינ;

 "3 לארׂשי-ץרא ןייק טקעריד ןרָאֿפ טעװ סָאװ;

 *,טקעריד יאדווַא;

 "? ןעמוקנָא טעװ ףיש יד זַא רעכיז טכַאמעג טָאה עמ ןיימ'כ,

 "ןדנוא ןוֿפ רעקרַאטש ןענעז רעדנעלגנע יד ? רעכיז ןַײז ןעמ ןָאק יווע

 סָאװ םעלַא ךָאנ ?עמַאמ רענעגייא ןַײד ףיוא תונמחר ןייק טשינרָאג טסָאה;

 ",ןרעּפיצ ןייק ךימ טסקישרַאֿפ וד -- -- ךיא

 סָאװ .רימ סָאװ עקיבלעז סָאד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ָאד עלַא ,וילעמַאמ;

 *? ןעמענ ייז ןָאק ךיא ןוא ןטַאקיֿפיטרעס ךיז ןרעגלַאװ סע ,וטסניימ

 ",דָארּב ץנַאג רַאֿפ דוס ַא זיא'ס ,תלד הילע טימ ןרָאֿפ ןשטנעמ,

 .קנערק עכעלרעֿפעג ערעדנַא רעדָא זָאלוקרעּבוט םענעֿפָא טימ ןשטנעמ;

 רעדייא לָאמ טנזױט טסעמ עמ ןוא טגעװ עמ .רעצעלּפ עטלייצעג רָאנ ןַארַאֿפ

 "?,ףּפיל ַא רעדָא ,טַאקיֿפיטרעס ןקיטכיר ַא ןצעמע טיג עמ

 טימ ןַאק'כ -- -- לזייא ןַא יו קרַאטש ,דרעֿפ ַא יו טנוזעג ןיּב ךיא ןוא;

 עקַאט וטסליו רשֿפא ? ןעלּפמ לע'כ זַא ןוא -- -- ןעגנירּפש ,ןֿפױל סיֿפ ענַײמ

 "3 ןעלּפמ לָאז'כ

 *! ןילעמַאמ,
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 ,לרעטסעווש ןַײד ןקוקנָא טשינ טסנָאק וד ,דנילּב טשינ רעּבָא ,םָאל ןיּב'כ,

 *! ךזממ ַא ןגָארטעג טלָאװ'כ יװ ,'ךיוּב' ןַײמ טימ ךיז טסמעש וד

 *! ישעמַאמ;

 לָאז'כ 1 וטסליוו סָאװ ,ןּבעל ןּבילּבעג ןיּב'כ ןוא טֿפָארטשעג ךימ טָאה טָאג;

 עקצרעה טָאה ,ךיוא ןּבָארגַאּב ןעוועג ןיוש ןיּב'כ ? טייהרעקידעבעל ןּבָארגַאּב ךימ

 == -- -- רעּבָא ,טקידנעעג ןיוש ךיז טָאה המחלימ יד .טעװעטַארעג ךימ

 טלעֿפױַאֿפ טָאה ןעלסָאי *-- -- וילעמַאמ ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלימ יד,

 -גלע יד .טצעזעגקעוַא ךיז ןוא שטירפ רעד וצ טּפעלשעגוצ ךיז טָאה רע .םעטָא

 ,טנעה עדייּב טימ ּפָאק םעד ןטלַאהעגרעטנוא רע טָאה ,ןעינק ענַײז ףיוא סנגיוּב

 -עג ךיז טָאה המחלימ יד; :טדערעג רעטַײװ ןוא םעטָא ןֿפיט ַא ןגױצעגנַײרַא

 יד ןיא רעדניק יד ןוא ןַײּפש ןייק טלעֿפעגסױא טשינ רעמ טָאה סע ,טקידנע

 המחלימ יד .סעקינעש ערעייז ןיא טיורּב ןטלַאהַאּב ץלַא ךָאנ ןבָאה רעזַײה-םימותי

 רעטגָאיעג ַא ןוֿפ טעּפמיא ןטימ ןֿפָאלעג רעטַײװ ןיּב ךיא ןוא טקידנעעג ךיז טָאה

 טָאה עמ .תורוחס ענהֿפירט טלגומשעג ּבָאה'כ ,ןצענערג טצרַאװשעג בָאה'כ .היח

 טֿפרַאדעג ךיא ּבָאה ןעמעוו רַאֿפ ,ןסיש וליֿפַא ,ןקישרַאֿפ ,ןצעזנַײא טנָאקעג ךימ

 ךָאד ּבָאה ךיא ?ןזיוה ענַײמ ןיא טיינעגנַײא ּבָאה'כ סָאװ ןרַאלָאד ענעדלָאג יד

 ",טלעוו רעד ףיוא ןצעמע ךָאנ ּבָאה'כ זַא טסּוװעג טשינ וליֿפַא

 5? ןיוש וטסייוו טציא;

 ",דניק ןַײד ,ךיד ּבָאה'כ זַא ךיא סייוו טציא;

 *,.רעטסעווש ןַײד;

 ,עלַא רַאֿפ רעגייא .רעדירּב ןוא רעטסעווש ךס ַא ךָאנ ןוא ,רעטסעווש ןַײמ;

 סרעּפַאכ יד טסקנעדעג .ןייגרעטנוא רימ ןלעװ טשינַא ,םענייא רַאֿפ עלַא ןוא

 ןעמ זומ טנַײה .ליומ ןוֿפ טיורּב לקיטש'ס םענעי ַײּב ןסירעגסױרַא ?ָאטעג ןיא

 *,ןסיּב םענעגייא םעד ןלייט ןענרעלסיוא ךיז

 "4 לסָאי ,השרד ַא רימ רַאֿפ טסטלַאה וד;

 ךָאנ םישדח עטשרע יד .רעלגומש רעטינעג ַא ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ,וילעמַאמ;

 המחלימ יד רעּבָא .טייהרעטצעזעצ ןֿפױזעג ןוא ןסערֿפעג ךיא ּבָאה גנוַײרֿפַאּב רעד

 .ץוּביק-הרשכה םעד ןיא ןַײרַא ןיּב'כ ןעו טשרע רימ רַאֿפ טקידנעעג ךיז טָאה

 ןייא ןרָאװעג ןענעז רימ רעּבָא ,טיורּב ןקורט ןסעגעג רימ ןבָאה ץוּביק םעד ןיא

 רעמ ןָאק'כ ,וילעמַאמ ,קַאינַאװצ ןייק ןַײז טשינ רעמ ליוו'כ .החּפשימ עסיורג

 ץעמע ןַארַאֿפ זיא סע ןעוו ,ריד רַאֿפ וליֿפַא טַאקיֿפיטרעס ןייק ןענעֿבנג טשינ

 ",קיטייגעג רעמ סע ףרַאד סָאװ

 ".טַײצ רעד ףיוא טעמּכ .םישדח עכיוה יד ןיא ןיּב ךיא,

 ".לרוג רעזדנוא זיא סָאד .ףיש רעד ףיוא עכלעזַא עכעלטע ןַײז ןלעו סע;

 "=- -- עלעּביל םעניילק ןטימ טדערעג רָאנ טסלָאװ בוא;
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 רע ןעוו רֿבקה טוּביח ךרודַא טכַאמ לּבייל .ֿבצמ ןַײד ןגעוו טסייוו לּביילע

 ".תלד הילע רַאֿפ רעצעלּפ רָאּפ יד ןלייטעצ ףרַאד

 ".רעווש ױזַא רימ זיא'ס .,לסָאי ,ןכָארּבעצ ןוא ךַאװש ױזַא ןיּב'כ,

 ",ריד טימ ןעמַאזוצ ןרָאֿפ לעװ ךיא .טלעוּפעג ָאי ךיא בָאה סנייא;

 וד רָאנ ליוו'כ ,גָאט ַא ףיוא וליֿפַא ,לסָאי ריד טימ ןדייש טשינ ךיז ליוו'כ;

 ךיוא ןוא -- -- ןוא לרעטסעווש ןַײד וצ טֿפַאשּביל לסיּבַא ןזַײװסױרַא טסלָאז

 ",ךימ וצ
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 ַאסַאר ַאטנַאס

 רענַאקירעמַא טריֿפעג טַײצ-המחלימ טָאה סָאװ ףיש עטלַא ןַא ןעוועג זיא'ס

 טלעטשעגקעװַא ףיש יד זיא המחלימ רעד ךָאנ ,קיטנַאלטַא ןרעּביא ןטַאדלָאס

 ןוא טֿפױקעגּפָא יז ןּבָאה ןשטנעמ-הנגה יד .ץלעמש ףיוא ןֿפױקרַאֿפ וצ ןרָאװעג

 ,ןטכיררַאֿפ וצ רָאמיטלַאּב ןייק טריֿפעגקעװַא

 םעד לָאמ ליֿפ ןַײרּפ ןיא ןגַיײטש ןעמונעג םעצולּפ ןּבָאה ןֿפיש עטנידעגסיוא

 ןעמוקעגֿפױא זיא סע זַא ןסױטשעגנָא ךיג ךיז טָאה עמ .ןזַײא-ךורּב םעד ןוֿפ טרעוו

 טּפַאכעג ךיז ןּבָאה רעדנעלגנע יד .ןֿפיש עטלַא רַאֿפ קרַאמ רעזעירעטסימ רעַײנ ַא

 טשינ תוכולמ'םי יד ַײּב ןצנעוורעטניא טכַאמעג ןוא ,ןֿפיש יד טֿפױק סע רעוו

 טרעגלַאװעג ךיז ןרעגַאל ןיא ןּבָאה עּפָארײא ןיא .סעיצַארטסיגער ןייק ןּבעג וצ

 ןענַאטשעג ןענעז עקירעמַא ןיא ןטַאטשרַאװ:וּבֿפיש ןיא ; ןטרָאּפסַאּפ ןָא ןשטנעמ

 םייה עויטקיֿפ ַא שטָאכ ןעניֿפעג טזומעג ןּבָאה ןֿפיש יד .ןטרָאּפסַאּפ ןָא ןֿפיש

 ןעמָאנ רעד .םייה ַא ןָא ןשטנעמ יד טימ געוו ןיא ןזָאלסױרַא ןענָאק וצ ךיז ידּכ

 טֿפרַאדעג ןעמ טָאה רעִירֿפ רעּבָא ,*תדלומ/, ןַײז טֿפרַאדַאּב טָאה ףיש רעד ןוֿפ

 ,רעסַאװ ןעמענ טרָאּפ ַא וצ ןעמיוושוצוצ טכער יד טימ ןעמָאנ ןוויטקיֿפ ַא ןּבָאה

 ,ףָאטשנערּב ןוא ,זַײּפש

 ןיא ףיש יד ןרירטסיגער ןענָאק וצ טייקכעלגעמ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה סע

 ַא טכוזעג ןוא ךוּברעטרעוו ןשילגנע-שינַאּפש ַא טכַארּבעג טָאה עמ .סַארודנָאה

 "ַאליגַאק ,שיֿפלַאװ ַא ןיא "ַאנעיַאּבע .ףיש רעסַארודנָאה ַא רַאֿפ קיסַאּפ ןעמָאנ

 ,רעלדָא ןַא זיא

 ",טשינ טמיווש רעלדָא ןַא ,טילֿפ רעלדָא ןַא;

 -םי רעד רעדָא ,רעלדָא-םי רעד .רַאמ לעד ןָאעל : רעדָא ,רַאמ לעד ַאליגַא;

 "? ןגינעק"-םי יד ,רַאמ לעד אניגער ַאל : רָאג רשֿפא .ּבייל
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 לג נ ַא ר ע ג

 עטלַא ןַא זיא'ס ?ּפעק ערעַײא ףיוא ןגינעק ַארַאֿפ סָאװ ,רעלדָא ַארַאֿפ סָאװ;

 ?,סַארודנָאה ןוֿפ עּפַאמ ַא ףיוא ןָאט קוק ַא רימָאל .סעטַאל טימ לוֿפ ףיש

 א ןַארַאֿפ ?ַאּפלַאגיסוגעט ,טָאטשטּפױה רעד ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא רשֿפא;

 ".ַאסָאר ַאטנַאס טָאטש ַא ,סעטרָאק ָאטרעוּפ טרָאּפ ַא ,ַאקסַאטַארַאק סוגסיוא-םי

 *,לכש ןֿפױא טשינ ךיז טגייל'ס ? ףיש רעשידִיי ַא רַאֿפ ַאטנַאס עכעלטסירק ַא;

 -גנע יד ןרַאנּפָא ןֿפלעה סע טעװ רשֿפא ?לכׂש ןֿפױא טשינ ךיז טגייל'ס;

 "'רעדנעל

 יד ןּבָאה רָאמיטלַאּב טזָאלרַאֿפ טָאה ַאסָאר ַאטנַאס יד יו םעדכָאנ סנגרָאמוצ

 לוסנָאק רעסַארודנָאה רעד .ַאּפלַאגיסוגעט ןיא טרינעװרעטניא ןיוש רעדנעלגנע

 רע זַא טרעֿפטנעעג טָאה עמ ,טנעגַא-ףיש םעד טרינַאֿפעלעט טָאה קרָאידוינ ןיא

 ןייא ןיא .ןרינָאֿפעלעט וצ ןרָאװעג דימ זיא לוסנָאק רעד .טָאטש רעסיוא זיא

 רעד טָאה ,ָארויּב ןַײז ןענעֿפע ןעמוקעג זיא טנעגַא-ףיש רעד ןעוו ןגרָאמירֿפ

 קירוצ טיצ גנוריגער ןַײז זַא ןעוועג עידומ ןוא םיא ףיוא טרַאװעג ןיוש לוסנָאק

 .ַאסָאר ַאטנַאס רעד ןוֿפ עיצַארטסיגער יד

 טַאהעג זיא ףיש יד .ףיש רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ןריּפַאּפ-עיצַארטסיגער יד

 טרָאּפ םעניילק ַא ןיא טלעטשענגּפָא ךיז ןוא עטכוּב-קיּפַאסעשט ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא

 רעד רַאֿפ זַײּפש ןוא ףָאטשנערּב גונעג ןדָאלוצנָא עטכוּב-ריעװַאלעד רעד ןיא

 טעּברַאעג טָאה שזַאנָאיּפש רעשילגנע רעד ,קיטנַאלטַא ןרעּביא עזַײר רעגנַאל

 רעד .ךיז טניֿפעג ףיש יד ּוװ טסּוװעג טָאה לוסנָאק רעסַארודנַאה רעד .לענש

 ,ףיש רעד וצ לוסנָאק םעד ןריֿפ יו הרירּב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה טנעגַא

 -ָאטיױא טימ טּפָאטשרַאֿפ לָאמעלַא זיא ךַײט-ןָאסדָאה םעד רעטנוא לענוט רעד

 ןָא ןסָאלֿפעג גנוגעװַאּב יד טנַײה זיא ,סיעכהל יו .סנגָאװ-טסַאל ןוא ןליּבָאמ

 ,העש עצנַאג ַא לָאמליײט טמענ סָאװ טונימ ןעצ רָאנ ןעמונעג טָאה סע .טלַאהּפָא

 טגָאיעגרעטנוא טָאה לוסנָאק רעד .לענוט טַײז רענעי ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז

 ןַאטיּפַאק םעד ןַײז וצ עידומ ןזיוװַאּב ןעמ טָאה .רעלענש ןרָאֿפ לָאז רע טנעגַא םעד

 !טַײצ ןיא ןרעוו וצ םלענ ןוַײװַאּב רע טעװ ? טרָאּפ ןוֿפ ןַײז רקוע זומ רע זַא

 ...ןצַאלּפ לָאז דָאר ַא ןרעוו עילַאק לָאז רָאטָאמ רעד ךַאמ ,טָאג רעטוג

 ,רעלענש ןרָאֿפ לָאז רע טנעגַא םעד טגָאיעגרעטנוא רעדיוו טָאה לוסנָאק רעד

 ןעזרעד ָאטיוא ןַײז ןוֿפ לגיּפש ןיא טָאה רע .טגלָאֿפעג טנעגַא רעד טָאה לָאמסָאד

 ןעוועג זיא לוטנָאק רעד .ןילָאזַאג רעמ ןּבעג ןעמונעג רע טָאה ,ןגָאװ-ייצילַאּפ ַא

 ןעמ טָאה דלַאּב רעּבָא ,לַײמ קיצכַא זיּב ףיורַא זיא טייקלענש יד סָאװ ןדירֿפוצ

 ,ןלעטשּפָא טוומעג ךיז טָאה עמ ,ןגָאװ-ײצילַאּפ םעד ןוֿפ ענעריס יד טרעהעג

 ךיז טנעגַא רעד טָאה ?,עיסימ רעקילַײא רעקיטכיוו ַא ןיא ןענעז רימ;

 קיצנַאװצ .ענעשעק ןיא טנַאה יד טקעטשעגנַײרַא ןוא ןרעֿפטנערַאֿפ טריבורפ

215 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןיינ ?ןעצ .ןעמענ עקַאט ןוא סעקינעקּפַאל ןַײז ןענָאק ייז ,ליֿפוצ זיא רעלָאד

 .סעּכ ןיא ןעגנערּבנַײרַא רעכיז ייז טעװ לרעֿפניֿפ ַא

 "!ןדנוא טימ םוק ?יײצילָאּפ יד ןֿפױקרעּביא טסליוו וד;

 ןּבָאה ייז ; ןֿפלָאהעג טשינ ןּבָאה ןריּפַאּפ עשיטַאמָאלּפיד סלוסנָאק םעד וליֿפַא

 ןַײרַא געוו ןיא טזָאלעג רעדיוו ךיז ןּבָאה ייז ,ןגָאװ-ייצילָאּפ םעד ןרָאֿפכָאנ טזומעג

 .טנעגַא-ףיש םעד רַאֿפ עיציוק טריטנַארַאג טָאה לוסנָאק רעד יו םעד ךָאנ טשרע

 ַא ןזיוועג ייז טנַאיצילָאּפ-טרָאּפ ַא טָאה טרָאּפ םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז ןעוו

 *.ַאסָאר ַאטנַאס יד ןַײז זומ סָאדק : טנָאזירָאה ןֿפױא ךיור

 זיא רע .גוצ ןקידנֿפױל ַא ןוֿפ קנַאּב רעד ףיוא טעדיוהעג ךיז טָאה ּפָאק ס'ֿפסוי

 רע ןעוו ץוח ,קַאמשעג ןֿפָאלש טגעלֿפ ןוא סעזַײר-טכַאנ יד וצ ןעוועג טניווװעג ןיוש

 רע זיא טציא .רַאטינַאס ַא יוװ ךַאװ ןטלַאה טֿפרַאדעג ןוא תונרוּת ףיוא ןעוועג זיא

 ,ליעטרַאמ ןייק ןריֿפ יז ןוא םיטילּפ עּפורג ַא ןעמענּפָא ,ןײלַא ,זירַאּפ ןייק ןרָאֿפעג

 ןבעגעג ןורּכיז רעד טָאה ,טסולג ץרַאה ןַײז לֿפיװ ןֿפָאלש טנָאקעג טציא טלָאװ רע

 "רעּביא ןגעק רעד ףיוא ? םעצולּפ סעּפע סָאװ ,עשטלַאס השרּפ יד ףיוא שימ ַא

 ריא ףיוא טנעלעגנָא ןֿפָאלשעג זיא לדיימ סָאד ,לרָאּפ ַא ןסעזעג זיא טַײז רעקיד

 ןרָאֿפעג טשינ לָאמנייק זיא רע ?ןעשטלַאס טנָאמרעד םיא סָאד טָאה ,לסקַא סרוחּב

 ףיוא טנעלעגנָא קידנציז ןֿפָאלשעג טשינ לָאמנייק זיא יז .ןַאּב ַא ןיא ריא טימ

 ?עשטלַאס םעצולּפ סעּפע סָאװ ,לסקַא ןַײז

 -לַאס ןגעוו םעצולּפ טכַארט רע סָאװרַאֿפ טרעדנווועג ךיז רע טָאה טשרעוצ

 גנַאל ױזַא טָאה רע סָאװרַאֿפ ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ רע טָאה רעטעּפש .ןעשט

 ליוו ,ריזנ ַא יו ,טנַײה רע יװ ,טּבעל סָאװ שטנעמ ַא .ריא ןגעוו טכַארטעג טשינ

 סע .תונורכז ןּפעש וצ ןענַאװנוֿפ טָאה רע ,ָאי .תונורכז ןיא ןבעלסיוא שטָאכ ךיז

 רע .רעטּבַײװַאּב ַא יו טעמּכ טבעלעגסיוא ךיז טָאה רע ןעוו ןטַײצ ןעוועג ןענעז

 .ַאדרעג רעד טימ ךעלקילג ןעוועג זיא

 ? ךעלקילג

 ,יוט טימ טקעדַאּב ןגיוא יד .ןּבעל ןַײז ןיא ןטונימ עכעלקילג טָאהעג טָאה רע

 טלָאװעג טָאה רע ןוא ,לגילֿפ ףיוא ץרַאה סָאד ,ןקלָאװ ןזָאר ַא ןיא ּפָאק רעד

 ,טּבעלעגרעּביא סָאד טָאה רע .רעגנעל םיא טימ ןּבַײלּב לָאז יז עגר עדעי ןטלַאהנָא

 -קילג קידתמא ןעוועג זיא רע ןעוו טסייוו רע .ץַאדרעג טימ טשינ לָאמנייק רעּבָא

 -קעװַא טָאה רע ןעוו ,גַארּפ ןיא ןקעציוו טנגעגַאּב םעצולּפ טָאה רע ןעוו .ךעל

 יאדוװַא ,ָאי -- -- ןעוו ,רעדניק יד רַאֿפ גוצ םעד ןטַאטשוצסיױא טלעג ןַײז ןּבעגעג

 ,טלמוטעצ ןעוועג זיא רע .וילעמַאמ יד ןענוֿפעג טָאה רע ןעוו טליֿפעג סע רע טָאה

 ,עלעדלָאג סוילעטַאט םעד .ןַײז ןצנַאגניא טשינ ןיוש ןוא ,עמַאמ ןַײז .תמא זיא סָאד

 עקצרעה רעד סָאװ טוג זיא יאדװַא ...ּבַײװ סעקצרעה רעטעֿפ םעד ןיוש ןוא

 ,רעדניק עַײנ וצ ןעמוק סע סָאװ טוג זיא יאדווַא .וילעמַאמ יד טעװעטַארעג טָאה
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 לג נג א ר עג

 ,טוג זיא סע זַא טֿפַײרגַאּב עמ זיּב ,וצ ךיז טניווועג עמ זיּב טַײצ טמענ סע רעּבָא

 .י.ץרַאה ןיא רעדָא ,ּפָאק ןיא ןרדסוצנַײא ץלַא סָאד טַײצ טמענ סע

 ךיוא קֿפס עלעקיטש ַא טקיּפעג טָאה םיא ןיא ףיט ץעגרע זַא זיא תמא רעד

 זיא רע .ןדירֿפוצ ןעוועג זיא רע רעּבָא .טלעג עצנַאג סָאד ןּבעגקעװַא ןַײז ןגעוו

 ןַײז :טניימ קילג !סע זיא סָאד טָא ןָאטעג טָאה רע סָאװ טימ ץלָאטש ןעוועג

 טימ טַאהעג טשינ רעכיז רע טָאה סָאד ,ןיילַא ךיז טימ ץלָאטש ַײס ,ןדירֿפוצ ַײס

 טניימ .ךעלקילג ןַײז טשינ ךָאנ טניימ אֿבוסו ללוז ַא יװ ךיז ןסערֿפנָא ,ןַאדרעג

 ? ןדירֿפוצ ןַײז שטָאכ סע

 רע זַא ןכַאמ וצ ױזַא יו טסוװעג טָאה יז .ךַאֿפ ריא טנעקעג טָאה ַאדרעג יד

 ןילרעּב ןייק קירוצ ןֿפױל טגעלֿפ רע .ריא טימ ןדייש ןלעוו טשינרָאג ךיז לָאז

 ןגעוו תונורכז יד וצ ןֿפױלקירוצ טנַײה ליוו רע זַא ,טנַײה .רענעסעזַאּב ַא יו

 ,שינעגעגַאּב רעטצעל רעד יב ןעזעג יז טָאה רע יוװ רָאנ יז רע טעז ,ץ'אדרעג

 יז ןענעז ןעמענמורַא םיא ןגעלֿפ סָאװ סמערָא יד ?עילַאט ענייש ַא יז טָאה

 עקַאט ךעלטסירּב עריא ןענעז 1 ןייש ןוא קנַאלש סיֿפ עריא ןענעז 1 ךעלבַײװ

 רע .ןכירטש עריא ןוֿפ עכנַאמ טקנעדעג רע ,ָאי -- -- ןוא סַײװ ןוא קידנור

 -זנַארט-לגומש רענעגנולעג ַא ןוֿפ ןובשח םעד טקנעדעג רע יװ ,סע טקנעדעג

 ריא ןּבעלֿפױא לי רע זַא .ןוֿפרעד טשינ רעמ רע טָאה האנה ןייק .עיצקַא

 רעטשרעטנוא רעד ףיוא לזעלּב םעד טימ יז רע טעז ןורּכיז ןַײז ןיא טלַאטשעג

 .?עיסעֿפָארּפ? ריא ןוֿפ שזַאמיא םעד ןעזעג רע טָאה לזעלּב םעד ןיא ,ּפיל

 יָאיזיֿפ ַא ןקיטעז וצ טכוזעג רָאנ רע טָאה ץַאדרעג טימ ?עשטלַאס רעּבָא

 ןעגנַאגעגסיוא זיא רע .טַאהעג ביל ךָאד רע טָאה ןעשטלַאס ,שינעֿפרַאדַאּב עשיגָאל

 ךַאװ ןגיל טגעלֿפ רע .ן'רַאזַאל טימ ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו וליֿפַא טירט עריא ךָאנ

 ױזַא ןעשטלַאס רע טָאה ױזַא יוװ ,ןָאט וצ שוק ַא ריא ןעמיורט ןוא טכענ עּבלַאה

 יו דילג ןדעי ריא ןוֿפ טלַאטשעג םעד ןעמולחסיוא טגעלֿפ רע ? ןסעגרַאֿפ לענש

 טקעלּפטנַא ןצנַאגניא ךיז טָאה יז ןעוו --- ןוא רעדיילק עריא רעטנוא סיוא טעז סע

 רעקיטכיל רעייז ןיא םיא רַאֿפ טנַײשעגֿפױא ןּבָאה רעדילג עריא ןעוו ,םיא רַאֿפ

 -- =- -- טָאה יז ןעוו ,טייקידתמא רעקידעּבעל

 ריא רעּבָא ןַאמ סיוא ןרָאװעג זיא ןוא ןקָארשרעד טַאהעג ךיז טָאה רע

 ,טײקטּבילרַאֿפ ןַײז טשינ ,ןיינ 1 ץלַא .טקעװעגֿפױא ץלַא םיא ןיא טָאה ןעלטרעצ

 -- -- -- ַא לָאמ עטשרע סָאד ,טסולג ןַײז ןוֿפ ילג םעד וליֿפַא טשינ

 ַא ןעוועג רָאג זיא עטשרע ןַײז זַא ןסעגרַאֿפ ןצנַאגניא טַאהעג ןיוש טָאה רע

 טָאה רע טשינ .ןירעלדניק ַא ןעוועג זיא עטרעיוּפ יד .ףרָאד ַא ןיא עטרעיופ

 ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע .ןטיהעג ךיז טָאה יז טשינ ,ןטיה וצ ךיז יו טסּוװעג

 ןוא ,דלַאװג טימ וליֿפַא רעדניק עשידִיי ןעמענּפָא ןֿפלָאהעג ןֹוא החירּב רעד ןיא

 ּביוא ,דניק ןגייא ןַײז ןגעוו ןָאט וצ סעּפע ןלַאֿפעגנַײא טשינ וליֿפַא םיא זיא סע
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 וצ קעװַא ,סוֿפוצ ןליֿפַא ןליוּפ ןייק ןֿפָאלעג רע טלָאװ שטנעמ ַא ןעוועג טלָאװ רע

 ,דגיק ןַײז ןעמונעגּפָא ןוא ,רעװלָאװער ַא טימ ריא וצ ןַײרַא ,ףרָאד ןטסיװ םענעי

 זַא ןַײז ןָאק'ס -- -- עשטלַאס .ןטיה וצ ךיז יו טסּוװעג ָאי טָאה עשטלַאס

 םעד ןיא תמא לסיּבַא ןעוועג יאדוװַא זיא סע .טריקָאש ױזַא םיא טָאה סָאד עקַאט

 ,ןילעמַאמ ןַײז ...עמַאמ ַא ריא ןיא טכוזעג טָאה רע זַא טגָאזעג טָאה עשטלַאס סָאװ

 ַא טריוורעס טלָאװ יז יוװ --- -- ױזַא ןוא ,ןרַאֿפרעד ױזַא זיא סָאװ לדיימ ַא ןוא

 ...שיט םוצ לכאמ

 רע זַא ןגָאז טשינ רענייק ןיוש ןָאק ,עמַאמ ןַײז ןענוֿפעג טָאה רע זַא טציא

 טָאה יז ,ןייג .עכעלרע ןַא זיא עשטלַאס -- -- ןעוועג טלָאװ יו ,עמַאמ ַא טכוז

 יו םיא טָאה יז זַא ןעזרעד טָאה יז .ןיטעטש ןיא טלָאמעד טרענַאּב טשינ םיא

 םיא זיא עשטלַאס .זַײרּפ ןדעי רַאֿפ ןלייהוצסיוא סע טימַאּב ךיז יז טָאה ,ןָאטעג

 ןיא ןסעגרַאֿפ ןוא ןֿפָאלטנַא זיא רע ןוא ,םיא וצ טוג ןעוועג זיא ,יײרטעג ןעוועג

 םעד ןיא ןּבַײלּב טעו עשטלַאס זַא .ַאדרעג רעד ןיא ,לידֿבהל ,יװ טקנוּפ ריא

 יז טעוװ לארׂשי-ץרא ןיא ,הסיֿפּת ןיא ןלַאֿפנַײרַא ,ףוס-לּכ-ףוס ,יז טעװ ,ןיטעטש

 טעשזדנָאלּברַאֿפ דניק ַא ךיוא זיא עשטלַאס .ּבַײװ טוג ַא ןוא לדיימ ןַײֿפ ַא ןרעוו

 ןעװעטַאר יז ףרַאד עמ ,םייוג ןשיווצ

 -סיוא יז טָאה רע יו רָאנ ןעשטלַאס טקנעדעג רע ? שימָאק טשינ סע זיא

 ןָאטעגסיױא םיא רַאֿפ לָאמ ייווצ ךיז טָאה יז .ןעמיורט ענַײז ןיא טקיטלַאטשעג

 טָאה רע יו טלַאטשעג קידתמא ריא ןענָאמרעד טשינ ןֿפוא-םושּב ךיז ןָאק רע ןוא

 ,ןגיוא עכַאװ ,ענעֿפָא ,עתמא ענַײז טימ ןעזעג סע

 | ,עשטלַאס עּביל

 ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןיּב ךיא סָאװ טרעדנווועג ךיז טסָאה וד יצ טשינ סייוו ךיא

 ןּבירשעג טשינ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ךיז רעדנּוװ ןיײלַא ךיא .ןַײרַא רעסַאװ ןיא יו

 רשֿפא .ּפָאק ןיא לּפענ ַא טימ המחלימ רעטסיוו רעד ןוֿפ סיױרַא ןיּב ךיא .טנַײה זיּב

 ןָא ןיוש בייה ךיא רעּבָא ,ןעגנַאגעצ ןצנַאגניא טשינ ץלַא ךָאנ לּפענ רעד זיא

 ןיא וויטקַא ןיּב ךיא .רעמ טשינ לגומש ךיא .טייקרָאלק רעמ טימ ןכַאז ןעז

 ךיד טעוװ ווירּב רעד ּביוא .ןַײז הלוע ךיז טיירג ךיא ןוא ,טעּברַא רעשיטסינויצ

 סערדַא ןֿפױא רימ וצ ןּבַײרש וטסנָאק ,ןרעֿפטנע ןלעװ טסעוװ וד ןוא ןכיירגרעד

 ךיא רעּבָא ,טרָא ןייא ףיוא טשינ ץיז ךיא .זירַאּפ ןיא ץנעגַא רעשידִיי רעד ןוֿפ

 .זירַאּפ ןיא טֿפָא ןיּב

 ךיד ןעק ךיא .ןּבעל ןַײד ןגעוו קיניײװ סייוו ךיא זַא ןוּבשח ַא ּפָא ךיז ּביג ךיא

 ןענָאק לָאז ךיא גונעג סייוו ךיא רעּבָא .גונעג טשינ ךיד ײטשרַאֿפ ןוא קיניײװ

 רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ סע .שטנעמ רעוויטיזָאּפ ַא טסיּב זַא ליומ לוֿפ ַא טימ ןגָאז

 ןטרַאװ ןוא ןיטעטש םעד ןיא ןרָאי עגנוי ענַײד ןעװעילכּתרַאֿפ טסלָאז וד דָאש

 ...גָאט ןקיטכענ ןֿפױא
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 ,תילכּת ַא וצ ךיד ןריֿפרעד וצ טכוז קערוי לגנִיי סָאד סָאװ יאדוװַא טסכַאל וד

 ןליוּפ ןיא .לַײװרעד ףיוא ןּבעל ןרעהֿפױא טסלָאז וד טַײצ תמאּב ןיוש רעּבָא

 דניּברַאֿפ ,עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאֿפ טסליוװ ּביוא .סטוג ןייק טשינ ךיד טרַאװרעד

 .עשרַאװ רעדָא ,שזדָאל ,ןיטעטש ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ ַא טימ ךיז

 .ןרָאֿפקעװַא ןֿפלעה וצ ריד ןטייקכעלגעמ ּבָאה ךיא ,רימ וצ ביײרש

 .רענעלּפ ענַײד ןַײז ןלָאז סע רָאנ סָאװ ריד ןוֿפ ןרעה וצ ןעוועג טוג טלָאװ סע

 ַא ןעשעג זיא סע ּביוא 1 ןַאמ ַא רָאג רשֿפא ? *עיטַאּפמיס, ַא ןיוש וטסָאה רשֿפא

 .עניטסעלַאּפ ןייק עדייּב טמוק .םיא סירג ,ןעמוקעגקירוצ זיא רַאזַאל ןוא סנ

 .עטסעּב סָאד ריד שטניוו ךיא

 ןַײד

 קערוי

 כש

 עש טלאס

 רעשידרערעטנוא רעד ןוֿפ לײטּפָא רעלעיצעּפס רעד .,תיּב הילע דסומ רעד

 ןעגנערּב ןוא עּפָאריײא ןוֿפ םיטילּפ ןריֿפסױרַא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ הנגה

 -ירּב יד ןכערּב וצ געוו רעקיצנייא רעד זַא ןעזעגנַײא טָאה ,לארשי-ץרא ןייק ייז

 םיליּפעמ ליֿפױזַא טימ סעגערּב לארׂשי-ץרא יד ןצײלֿפרַאֿפ וצ זיא עדַאקָאלּב עשיט

 עטלַא יד טימ וליֿפַא .ןּבעג הצע ןייק ןענָאק טשינ ךיז ןלָאז רעדנעלגנע יד זַא

 ,םי ןשידנעללטימ םעד ןעמיוושוצרעּבירַא ךָאװ ַא יו רעמ טשינ טמענ ןֿפיש-הנגה

 ןקידניזוצרעטנוא ןּביױלרעד וליֿפַא ךיז ןָאק עמ ,טייקמיורעג ןרירָאנגיא זומ עמ

 עדעי רָאנ לֿפיװ ןדָאלנָא טעװ עמ .ןטײקכעלמעװקַאּב עשינעיגיה ןגעק לסיּבַא

 .ןגָארט ןענָאק טעװ ףיש

 "ניּב ַא ןיא יו טעמושזעג טָאה ,ליעסרַאמ םורַא ,ןרעגַאל-םיליּפעמ יד ןיא

 ןעוועג טשינ זיא סע .גָאט ןדעי ןעמוקעגנָא ןענעז םיליּפעמ ןטרָאּפסנַארט .קָאטש

 -ריֿפ ןוא ײרד .דרע רעד ףיוא וליֿפַא ןֿפָאלש וצ ץַאלּפ גונעג ןקַארַאּב יד ןיא

 ,ןרעדנַא ןּבענ סנייא טכידעג ןסקַאװעגסיוא ןענעז סעשטירּפ ענרעצליה עקיקָאטש

 ןטעּברַא טזומעג טָאה ךיק יד .גַײטש-רעניה ַא יו ןעזעגסיוא טָאה קַארַאּב רעד

 ןעמ טָאה ץכעקעג םערַאװ לסיּבַא ןּבָאה לָאז רעדעי ידּכ .תעל-תעמ ןצנַאג ַא

 "קיטימ? ןסע וצ ןעמוקעגסיוא זיא לייט ַא .סעּפורג ןיא םלוע םעד טלײטעגנַײא

 ,טכַאנ ןטימ ןיא

 יד ןוֿפ דרע .לֿפָאטרַאק טליישעג ןוא ךיק ןיא תונרוּת טַאהעג טָאה ףסוי

 סייווש םעד ןָאטעג שיװ ַא טָאה רע .טנעה יד וצ טּפעלקעגוצ ךיז טָאה לֿפָאטרַאק
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 טַײצ ןַײז ןטעּברַאּפָא ןכָאנ .עטָאלּב ַא ףױרַאד טרימשעגסיוא רע טָאה ,םינּפ ןוֿפ

 ןֿפורעג םיא טָאה עמ .ןַארק-רעסַאװ ַא וצ ייר רעד ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה

 רוחּב םעד טימ רעמע ןַײז טזָאלעגרעּביא טָאה רע .רעכליה ןֿפױא ,לוקמר ןֿפױא

 ,ָארויּב םוצ ןֿפָאלעג זיא ןוא ייר רעד ןיא םיא רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ

 *!?וטסיּב סָאד 1קערויג

 יו ץשטלַאס;

 *,ךיא ןוֿפ קלח ַא

 "? רעמורֿפ ַא ןעוועג זיא עטַאט ןַײד;

 טימ םינּפ ריא טרימשעגסיוא ןוא ריא טימ טשוקעצ ךיז טָאה קערוי

 -רַאק טליישעג ּבָאה'כ .ןעמוק עקַאט טסעו זַא טּביײלגעג טשינ ּבָאה'כ; .רעװָאש

 ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז רע טָאה *,לֿפָאט

 טסלייש וד ןוא ,רעכַאמ רעצנַאג ַא טסיּב זַא טגָאזעג רימ ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא;

 *? לֿפָאטרַאק רָאג

 רעכַאמ רעד רעסערג סָאװ -- לארׂשי-ץרא ןיא םיצוּביק יד ןיא יוװ זיא ָאד;

 ",רע טעּברַא רערעווש ץלַא

 *? הרכׂש הזו הרוּת וז 1 ךַײא ַײּב ןעמ טנױלַאּב ױזַא;

 3 תירֿבע טסדער וד;

 ּבָאה'כ .עלוש-תוּברּת ַא ןיא טנרעלעג ּבָאה'כ ? עסקיש ַא ןיּב'כ ,וטסניימ סָאװ;

 רָאג טסיּב וד רעּבָא ,רעגעלעג רעסעּב ַא ןעמוקַאּב ןֿפלעה רימ טסעוו וד טניימעג

 ,רָאנ עז .אּבה-םלוע רעמ ץלַא ,טדַײל עמ רעמ סָאװ :טסילַאעדיא ןַא ןרָאװעג

 ךיז ּוװ ןַארַאֿפ שטָאכ זיא'ס -- -- וד סָאװ רימ גָאז .ריד טימ ןיוש ךיז גירק'כ

 *3 ןשַאװּוצמורַא

 ךיז לעוו'כ ?וטסניווװ ּוװ .ןַארק םוצ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג עקַאט ןיּב'כ;

 *,ךיד וצ ןעמוק ןוא ןשַאװמורַא

 ייר עטירד ,ףלעוװצ קַארַאּב : ןיימ'כ .לעטָאה דנַארג ןיא ?ןיווװ ךיא ווו;

 "? סערדַא ןַײמ ריד טלעֿפעג יװ .קָאטש רעטירד ,עשטירּפ עטֿפניֿפ

 *.לעטָאה דנַארג ןיא סערדַא ןַא יו רעסעּב;

 רעד יב ןטרַאװ לעוו'כ .ּפָא ךיז שַאװ ,טוג ? ריד וצ תונעט בָאה'כ טסניימ,

 *,לַארַאּב ןַײמ ןוֿפ ריט

 ו

 ַא זיא ",טג םוצ עלהוח יו טצופעגסיוא ךיז טסָאה ? ןרָאװעג ןתח ַא טסיּב;

 ,שיטעצַאֿפ יױזַא ןָאטעגנָא ןֿפסוי ןעז וצ טשַאררעּביא ןעוועג רֿבח

 ןגיל ןוֿפ טשטיינקעצ ןעוועג ןענעז לקער סָאד ַײס ,דמעהרעּביוא סָאד ַײס

 יד ןכַײלגסױא טריבורּפ ןוא טעלגעג טָאה קערוי .קַאזקור ַא ןיא גנַאל ױזַא

 ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ןֿפוא-םושּב טָאה רע ,ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע ,ןשטַײנק

 ןַײרַא דרע'רד ןיא יו ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ,טַאװַארק ןעיולּב םעד
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 לג נ ַא ר ע ג

 עשטלַאס טָאה *,ןרָאװעג זגורּב ,ןעמוק טשינ ןיוש טסעוװ טניימעג ּבָאה'כ,

 ,טגָאזעג

 "? זגורּב ןַײז ךיא לָאז סָאװרַאֿפ,

 *,ָאד ֿבצמ םעד ןוֿפ טכַאלעגּפָא ּבָאה ךיא,

 יד ןיא סרעלגומש יװ טשינ ,טנָארֿפ ןֿפױא ןטַאדלָאס יװ ןעמ טּבעל ָאד;

 *,ןלעטָאה

 *? ךיד טגניווצ רעוו ,טנָארֿפ ןֿפױא ןייג וצ ןעגנּוווצעג ןרעוו ןטַאדלָאס;

 ,עקיטליגכַײלג יד ,ןעמעלַא זדנוא ןוא ,ךיד ןוא ,ךימ טגניווצ טלעוו יד;

 ".טלעוו עקידתוירזכַא

 *,טסּוװעג טשינ ןּבָאה רימ זַא םיסינ ?ריד וצ תונעט בָאה ךיא טסניימ וד,

 *? סָאװ טסוװעג;

 ןעסוַאהטַאמ ןוֿפ ןוא ץיוושיוא ןוֿפ טריודַארג ּבָאה ךיא ,ךָאד טסייוו וד,

 ,ץלָאטש ריא ןָא ןריטסיזקע טשינ ןָאק ױרֿפ ַא ,ןַאמ ַא יב זיא סע יו טשינ סייוו'כ

 ישעטַאט ןַײמ .תּבש םוא ןגָארטעג טשינ עמורֿפ יד ןּבָאה טָאטש ןיא זדנוא ַײב

 גנוריצ ריא ךיז ףיוא ןגָארט ױרֿפ ַא געמ ןיד ןטיול זַא טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה

 ,ריא ןיא רָאנ ריא ףיוא טשינ זיא ,ץלָאטש ריא .,ןייש ךיז ןטלַאה ריא לַײװ

 ןוא םיניד עשידִיי זַא טגָאזעג טָאה רע .טעטסע ןַא ןעוועג זיא רע ,ןיינ;

 טָאה רע .טייקנייש רעשידִיי ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ לייט ַא ןענעז םיגהנמ

 סָאװ .םעד ןגעוו עיּבָאֿפ ַא טַאהעג שזַא ּבָאה ךיא זַא טייקנייש טַאהעג ביל ױזַא

 ךיא ּביוא ןַײז טעװ סָאװ ?ןעשטעילַאקעצ ,ןּפַאלקעצ ךיז לעװ ךיא ּביוא ןַײז טעוו

 ישעטַאט ןַײמ 1 ןּבָאה ביל ץלַא ךָאנ ךימ ישעטַאט רעד טעוו יצ ? סואימ ןרעוו לעוו

 ןַײז ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ךיז רע טָאה .ָאטעג ןיא ןּברַאטש וצ לזמ טַאהעג טָאה

 ,רעֿפַײטש .רעיורג ַא טימ ןגיוצעגרעּביא טעלעקס ַא ?ןעסוַאהטַאמ ןיא ןעלהרׂש

 ,טלעו רעד ףיוא ןיילַא .סעטַאמש עטלױֿפרַאֿפ ןיא ןָאטעגנָא ,טיוה רענעריּפַאּפ

 סָאװ ,ןעוועג טשינ טרָאד זיא סָאװ ץעמע טסייוו ?ןעשטומ ךיז ןעמעוו בילוצ

 ךיור רעד ןיילַא טרעוו עמ זיּב גנַאל ױזַא ןעמיוק ןוֿפ ךיור ןֿפױא ןקוק טניימ סע

 יאדּכ לָאז סע רימ רַאֿפ ןטלַאהַאּב ןּבעל סָאד טָאה דײרֿפ ַארַאֿפ סָאװ ? ןעמיוק ןוֿפ

 *? לגענ עטלשירקעצ ןוא ןייצ עטלױֿפעצ טימ ןירעד ןטלַאהוצנָא ךיז ןַײז

 *.ןוחצינ ןוֿפ דײרֿפ יד;

 "עג ךיז ּבָאה ךיא .ןוחצינ ןוֿפ גָאט ןגעוו טמולחעג ּבָאה ךיא ,ָאי ? ןוחצינ;

 ןלייצרעד טשינ ךיא ףרַאד ריד .ךיז טוט ָאד סָאװ טשינ טסייוו טלעוו יד זַא טסיירט

 יד ןוֿפ ןעמוקנָא ןרַאֿפ געט עטצעל יד ןיא ןרעגַאל יד ןוֿפ ןשרַאמ-טיוט יד ןגעוו

 יד ןוֿפ רעדָא ,ןשרַאמ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ .עטרָיָילַא

 רענייק ,רָאלק ? סָאװרַאֿפ .ןדילמרַאֿפ וצ סָאד ןָאטעג טשינרָאג טָאה רענייק .ןשרַאמ

 יד ןעװ רעּבָא .טסיירטעג ךיז רימ ןּבָאה ױזַא ,ךיז טוט ָאד סָאװ טשינ טסייוו

 "...ןעשעג זיא סע סָאװ ןעז טעוו טלעוו
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 טניימעג ּבָאה ךיא סָאװ עשטלַאס יד טשינרָאג ךָאד טסיּב וד ,עשטלַאס;

 *,ןעק ךיא זַא

 ןעזרעד טעװ טלעוװו יד ןעוו זַא טניימעג ּבָאה ךיא ? סָאד ךיא גָאז סָאװ ןגעקפ

 ,הטיחש רעכעלקערש רעד ןגעוו ןסיוורעד ךיז ןלעװ רעקלעֿפ יד ןעוו ,ןּברוח םעד

 ךיז ןלעװ ייז .הּפרח ןוֿפ רעמינּפ יד ןקעדרַאֿפ ןוא ינק יד ףיוא ןלַאֿפ ייז ןלעוו

 הטילּפה תיראש יד טעװ עמ ,ןַײז לחומ ייז ןלָאז רימ ןטעּב ןגעוורעד טשינ וליֿפַא

 רעייז ןליֿפרעד ןלָאז רימ ,טײקמערַאװ ןוא טייקסטוג ליֿפױזַא טימ ןעלגנירמורַא

 םירוסי יד .ןדנּוװ ערעזדנוא ףיוא םַאזלַאּב ַא ןַײז לָאז סָאד ןוא ,הטרח עסיורג

 םעַײנ ַא וצ טלעוװ יד טרעקַאּב ןּבָאה רעמיור יד ךרוד טקינַײּפעג דִיי ןייא ןוֿפ

 םירוסי יד ןוֿפ ןרעוו ןריוּבעג טעװ טֿפַאשּביל ןוֿפ עיגילער ַארַאֿפ סָאװ ,ןּביױלג

 ,טנעה יד ףיוא ןרעװ ןגָארטעג טעװ דִי רעטעװעטַארעג ַא ?ןָאילימ סקעז ןוֿפ

 עמ .דרע עטקיטולּברַאֿפ יד ןרירנָא ןֿפרַאד טשינ ןלָאז סיֿפ עטקידנוװרַאֿפ ענַײז

 טכענ ןוא געט יד רַאֿפ ןכַאמ וצ טוג ,ןטוג םעלַא טימ ןעלגנירמורַא זדנוא טעוו

 דניז רעד רַאֿפ ךיז ןֿפױקוצסיױא : רקיע רעד ןוא .ץיוושיוא ןוא ןעסוַאהטַאמ ןיא

 ןֿפױא ןזָאלרעּביא טשינ רעמ זדנוא טלעװ יד טעװ ןרעיוט ענעסָאלשרַאֿפ ןוֿפ

 "ירטסיוא ,דנַאל רעזדנוא ןרירוװַאטסער זדנוא רַאֿפ טעװ עמ .עדמערֿפ ןוֿפ דסח

 "רעדנווו יד ,ןצַאלַאּפ ןעיוּבסיוא ןוא ,תוירבדמ יד ןרעסַאװַאּב ,ןּפמוז יד ןענעק

 ַא ןַײז ןלָאז טלעוו רעד ןיא ןטייקכעלמעװקַאּב עטסערג ןוא ןטייקנייש עטסכעל

 ,קעז-יורטש עטקיזױלרַאֿפ ,ןקַארַאּב עטלַאק ,עקיצומש יד רַאֿפ עיצַאסנעּפמָאק

 ןריזיליּבָאמ טעװ עמ .ןרעגַאל יד ןיא טיורּב טלמישרַאֿפ ןוא ,סעטַאמש עטלױֿפרַאֿפ

 -טּפיוה יד .תולג ןוֿפ ןריֿפוצסױרַא זדנוא ,טלעוו רעד ןיא ןֿפיש-סוסקול עטסנעש יד

 ,טלעווזור ,ןֿפיש יד ןוֿפ ןעמענּפָארַא זדנוא ןעמוק ןלעוװו טלעוו רעד ןוֿפ רעריֿפ

 רעַײנ ןַײמ ןיא ןגָארטנַײרַא ךימ טנעה יד ףיוא ןלעוװ ןילַאטס ןוא ,לישטרעשט

 ",םייח רערעכיז

 ",ןָאט סע לעװ ךיא ,דיומ ענייש ַאזַא ןגָארט וצ ייז הּכמ ַא ? סרעקַאק עטלַא יד;

 ןּבָאה טנַײה ן'רימ זַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ךיז טסָאה וד .קערוי ,טשינ ךַאל;

 ? טירטּפָא םוצ סעייר ןוא ,סעשטירּפ עקיקָאטשיריֿפ טימ ןרעגַאל ,ןעמי עטריקָאלּב

 ייווצ זַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ךיז טסלָאװ וד ּביוא ןבעלרעּביא טלָאװעג וטסלָאװ

 -לּביּב סָאד זַא ,תויח עטגָאיעג יװ ןַײז ץלַא ךָאנ רימ ןלעװ המחלימ רעד ךָאנ רָאי

 וֿפט ?קיטליגכַײלג ןקוקוצ ךיז טעװ טלעװ יד ןוא ,רעגעי רעד ןַײז טעוו קלָאֿפ

 "! טלעוו ַאזַא ףיוא

 ןיא רעגניֿפ יד טמַאקעגנַײרַא ןוא ןרעטש ריא ןָאטעג טעלג ַא טָאה קערוי

 .רָאה עטכיילבעג עריא

 ןוֿפ לעטשנָא ןצנַאג ןַײמ ,דַאסַאֿפ ןצנַאג ןַײמ טסרעּביושעצ וד .קערוי ,עטינע

 ",ןגרָאז ןָא עמַאד רעכעליירֿפ ַא
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 ןַײד רַאֿפ ןעמונעגנָא עקסַאמ ןַײד ּבָאה ךיא ,עשטלַאס ,ןַײז הדומ זומ ךיא,

 ",םינּפ קידתמא

 *,ןיוש זיא סע זַא ןַײז ןָאק'ס,

 ,םינּפ קידתמא ןַײמ רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיוא עקסַאמ ענעגייא ןַײמ ּבָאה ךיא;

 יד .דניק ןרױלרַאֿפ ַא ןעוועג זיא רעלגומש רעטֿפיבעג רעד ...ךָאד טסעז ןוא

 ךיז ןּבָאה רימ סָאװ טוג ,ןעמוקעג טסיּב סָאװ טוג .שירעזיילסיוא זיא ָאד טעּברַא

 *...טוג רָאג זיא סָאד ןוא ןענעקרעד ןָא ךיז ןּבייה רימ .ןענוֿפעג רעדיוו

 טמָארטשעג ןּבָאה ןרערט רעּבָא ,ןשוקעצ וצ ךיז ןעמונעגמורַא יז טָאה ףסוי

 ןּבָאה םיֿפוג ערעייז .ןרָאװעג לוֿפ ןענעז ןגיוא ענַײז ךיוא ןוא ןּפיל עריא רעּביא

 .טרעטיצעג ןוא טקוצעג

 ןכעלשטנעמרעּביא םעד ןיא ןֿפלָאהעג ףסוי טָאה טכַאנ עקידרעירֿפ עצנַאג יד

 -לָאמ ןסיורג ןייא טכַאנוצ-קיטַײרֿפ ףיוא ןטיירגוצוצ סרעכוק יד ןוֿפ גנערטשנָא

 ןציז וצ דימ וצ טשינ טציא זיא רע .טַײצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ טַײצ

 ריא .לוק םענעגנָא ןַא טָאה עשטלַאס .ןעגניז ןוא ןעשטלַאס טימ ןעמונעגמורַא

 ןוא גנַאזעג ןשיוצ .רעדיל ליֿפױזַא ןעק יז .סנַײז יו רעסעּב טגנילק שיערּבעה

 ,שוק ַא ןַײרַא ןעמ טעֿבנג גנַאזעג

 ןיא ,סַאג ןיא לדיימ ַא ןשוק וצ טשינ ךיז ןעמ טרינעשז ךַײרקנַארֿפ ןיא

 ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק עמ רעּבָא ,ךַײרקנַארֿפ טשינ זיא ָאד .םוטעמוא ,ָארטעמ

 רעמ ךיז ןליֿפ ערעדנַא ? הזה-םלוע לסיּב ןקיצנייא םעד ןוֿפ ךיוא ךיז ןגָאזּפָא

 עמַאמ יד .עמַאמ ַא ָאד טָאה סָאװ עכעלקילג עקינייוו יד ןוֿפ זיא ףסוי ,ַײרֿפ

 ,םיא ןוֿפ רעטלע זיא סָאװ לדיימ ַא טימ םורַא ךיז טריֿפ רע זַא ןיוש טסייוו

 .רָאה עריא טכיילּב ןוא

 טרעהעגֿפױא טָאה עשטלַאס זַא עמַאמ יד ןקִיורַאּב טנָאקעג ףסוי טָאה ןכיגניא

 עשטלַאס רעּבָא ,ןעמַאמ רעד וצ ןעגנערּב טלָאװעג יז טָאה רע .רָאה יד ןכיילּב

 עריא .ןיטַאש ּבלַאה ,דנָאלּב ּבלַאה ןענעז סָאװ רָאה יד טימ טמעשעג ךיז טָאה

 ...ןכיגניא רָאג ,ןכיגניא .לענש ןסקַאװ רָאה

 טגָאזעגנָא רעגַאל-םיליּפעמ ןיא טָאה עמ טניז ַײּברַאֿפ ןענעז טכענ ןוא געט

 .ןעמוקעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ףיש יד ןוא ,געוו ןֿפױא זיא ףיש ַא זַא הרוׂשנ יד

 .ףָאטשנערּב ןעמוקַאּב וצ לַאגוטרָאּפ ןיא ןטייקירעווש ,קיטנַאלטַא ןֿפױא םערוטש ַא

 ,טכַאנ רעלעקנוט ַא ןיא ןשטילגכרודַא טֿפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה רַאטלַארּביג ןכרוד

 רעגַאל ןיא ָאד .זיא סָאד ףיש ַארַאֿפ סָאװ ןּפַאכ טשינ ךיז ןלָאז רעדנעלגנע יד

 וצ טשינ -- טֿפַאשגנע יד .ןשטנעמ רעמ ןוא רעמ ןעמוקעגנָא לַײװרעד ןענעז

 טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןציה יד .טנידעגוצ טשינ ךיוא טָאה רעטעוו סָאד ,ןגָארטרעד

 .ירֿפ
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 ןוא ,ןטסיירט ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה *,געוו ןֿפױא זיא ףיש א;
 גנוטלצ רעשידִיי ַא ןוֿפ טסילַאנרושז ַא .עיצקעל עשיערּבעה ַא טלעֿפרַאֿפ טשינ
 טַײלעגנוי ,לטעלּב-סעַײנ טריֿפַארגָאימימ ַא ןּבעגסױרַא ןעמונעג טָאה ןלוּפ ןיא
 -ץגוצ ןּבָאה ןעכנימ ןוא ןעזלעּב ןיא ןרעטַאעט עשירָאטַאמַא יד ןוֿפ ךעלדיימ ןוא
 ץלָאטש רעד ןעוועג ןענעז רעדניק רַאֿפ ןסַאלק יד ,גנולעטשרָאֿפ-יװער ַא טיירג
 ךַארּפש עוויטַארטסינימדַא יד ,שילגנע טנרעלעג וליֿפַא טָאה עמ .רעגַאל ןדעי ןוֿפ
 .עניטסעלַאּפ ןוֿפ

 טכיילבעג ןּבילּבעג זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג טָאה עשטלַאס
 טנייוועג טָאה יז .ןָאסרַאג ַאלַא ,ץרוק ןרעשּפָא טזָאלעג ךיז יז טָאה ,רָאה עריא ןיא
 ףיוא רוזירֿפ עשירעלגנִיי ענייש ַא ןכַאמ וצ ,לגיּפש ןיא ןעזרעד ךיז טָאה יז ןעוו
 ןַא ןעוועג זיא רעריזירֿפ-רעגַאל רעד ןוא ,ןַאמכַאֿפ ַא ןַײז ןעמ ףרַאד ױרֿפ ַא
 יז ףסוי טָאה *,ןלייהסיוא ךיז סע טעו ןרעוו הלּכ ַא טסעװ וד רעדייא; .רָאטַאמַא
 ןסירעגֿפױא טָאה ףסוי .טזגורּבעגנָא רָאג ךיז טָאה יז רעּבָא ,ןטסיירט טריּבורּפ
 ןשידִיי ןגעוו טדערעג טנעגילעטניא ױזַא טָאה סָאװ עשטלַאס עגולק יד .ןגיוא יד
 רעביא ךיז טנייוועצ ,ןעמעלּבָארּפ עקידלרוג רעּביא רעצ טימ לוֿפ זיא סָאװ ,ֿבצמ
 ? רוזירֿפ ריא

 טסעז וד ,תמאּב ,ןוא ,ןעשעג טשינ זדנוא ןלָאז ןקילגמוא ערעסערג ןייק;
 ",רצעירֿפ יו רענעש ןוא רעגנִיי סיוא

 ,קיטביצ ןָאטעגנָא ןַײז טסגעלֿפ ?קערוי ,ריד ןוֿפ ןרָאװעג ָאד זיא סָאװ;
 ךיד טרַא'ס ןוא ,קערש ַא זיא'ס זַא ,ךלוה ַא ןיא םורַא ָאד טסייג וד .טנַאגעלע
 ",ךלוה ַא ןיא ךיוא זיא ּפָאק ןַײמ זַא טשינ

 ןלעוו ןכַאז עדייּב ןוא ריד רַאֿפ זירּפרוס ַא ּבָאה ךיא ,ןגָאלק ףיוא ןיוש רעה;
 ןעוו קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא ןצוּפסױא ךיז לעװ ךיא ,לָאמ ַא טימ ןלייהסיוא ךיז
 ןָאלַאס ןלענָאיסעֿפָארּפ ןשיזױצנַארֿפ ַא וצ ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמענ ךיד לעוו'כ
 *,ךעֿפוַאק עד

 *? ףךימ ןוֿפ קזוח טסכַאמ וד;

 ֿבורקּב ןלעװ רימ ,עשטלַאס ,תמאּב ? עיצַאוטיס רעטסנרע ַאזַא ןיא קזוח;
 ",טָאטש ןיא ןייג

 "3 ץורית ַארַאֿפ סָאװ טימ;

 םעד טגָאז ףסוי ,םיצוריּת עשירענגיל טצונעג טָאה רעלגומש רעד קערויע
 *.תמא

 רימ ּבילוצ ןגיל ַא ןגָאז טסעװ ןעוו טשרע .רעקיטַאנַאֿפ ַא ןַײז ףיוא רעה;

 ",ביִל ךימ טסָאה זַא ןסיוו ךיא לעוװ

 ,ןגיל ןייק טשינ ןֿפרַאד רימ ...דניז וצ ןָא טדער סָאװ הוח עקיּביײא יד;
 "ל ץיֿפַארגָאטָאֿפ ַא טסָאה וד .ליּפעמ ןדעי רַאֿפ טרָאּפסַאּפ ַא וצ טיירג עמ

 *גָאלע
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 זיא יז .עיֿפַארגָאטָאֿפ יד רימ זַײװ ?ןגיל םעד טשינ וטסגָאז סָאװרַאֿפ,

 סָאד שטָאכ זומ טנעמוקָאד 'עװָאּפיל' ַא ףיוא .רָאה עגנַאל עדנָאלּב טימ יאדווַא

 ",רָאה-ןַאטשַאק עצרוק יד טימ טנַײה סיוא טסעז וד יװ ,טוג ןַײז דליּב

 זַא ןכייצ ַא יוװ ןָא סע םענ ךיא ,טוג ,דיירסיוא ּבלַאה ,ןגיל בלַאה זיא סָאד,

 === -- -- ןוא ביל ךימ טסָאה וד

 ןבַײלּב ןלעװ רימ .טסיֿפַארגָאטַאֿפ ַא וצ ןוא רעריזירֿפ ַא וצ ןייג ןלעװ רימ;

 ךימ טסָאה וד זַא ןזַײװַאּב ןֿפרַאד וטסעװ טרָאד ןוא ,גָאט ןצנַאג םעד טָאטש ןיא

 ",ןָאט וצ שוק ַא ריד טייהנגעלעג ַא םיוק ךיא ּבָאה ָאד .ּביל ךיוא

 עמ לֿפיװ ןשוק ךיז ןעמ געמ טָאטש רעשיזױצנַארֿפ ַא ןוֿפ ןסָאג יד ףיוא;

 *.שוק ַא טירט ןדעי .רָאנ ליוו

 סע זיא ,ןיטעטש ןיא ןעמַאזוצ טכַאנ עטצעל רעזדנוא ,טכַאנ רענעי ןיא;

 *...רעמ ךס ַא ,שוק ַא יו רעמ ןעוועג

 ",ןטוג םוצ סע טסקנעדעג וד זַא ןעוועג רעכיז טשינ ןיּביכ,

 ,לעטָאה ַא ןיא רעמיצ ַא טלעטשַאב ּבָאה'כ .ןגרָאמרעּביא ןייג ןלעוו רימ,

 *?ןייב טשינ טסיּב

 ",ןייב טשינ ןיביכ,

 ".ןבעגעגקעװַא ץלַא ּבָאה ךיא ?טלעג סעּפע טסָאה וד,

 "? ןשָארג ןטצעל םעד קעװַא טיג עמ ןוא ןעמ טמענ יו;

 -רעביא ךיא טלָאװ ,רימ וצ ןעמוק טסעוװ וד זַא טסוװװעג טלָאװ ךיא בוא,

 ".ךעמיצ-לעטָאה ַא ףיוא יו רעמ טזָאלעג

 טסיּב וד .ריד וצ ןעמוק לָאז ךיא טסליוװ וד זַא טסּוװעג טשינ ּבָאה ךיא;

 ".רעזגורּב ַא יו רימ ןוֿפ קעװַא

 רעהַא ןעמוקעג טסיּב וד .ןתח ַא רַאֿפ טלָאװעג טשינ טלָאמעד ךימ טסָאה וד;

 *? ָאי ,רימ בילוצ

 רימ רעּביא ,קערוי .טשינ ןײלַא סייוו'כ רעּבָא ,ָאי טגָאזעג ןרעג טלָאװ ךיא;

 ריד טימ טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא סָאװ סעּכ ןוֿפ ? טלעג ןַײד ןבעגעגקעװַא וטסָאה

 7? שיגעקנעּב ןוֿפ ?ןּבָאה הנותח

 ןטימ טלקַאשעגוצ רע טָאה ,ןרערט זיּב טרירעג זיא יז זַא ןעזעג טָאה ףסוי

 רע שטָאכ ,ןעשטלַאס רעּביא ןעוועג זיא סע זַא ןַײז סע ןָאק ? ױזַא סע זיא .ּפָאק

 ? ריא ןגעוו טכַארטעג טשינ וליֿפַא טלָאמעד טָאה

 ,גערּב ןרעכיז ַא ןיא ןָא ךיז טסּפַאכ זַא טסניימ וד ,לגנַיי רעַײט ןַײמ ,קערוי,

 וד יװ גולק ױזַא טשינ ןיּב ךיא .יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טסּפַאכ וד ,זיא תמא רעד

 טכַאד ריד יוװ ןסָאלשטנַא ױזַא טשינ ןוא ,טסליֿפ וד יו טוג ױזַא טשינ ,טסניימ

 טֿפרַאװ לרוג רעד ןוא ,החונמ ,טייקרעכיז ךוז ךיא !דימ ,דימ ,דימ ןיּב ךיא ,ךיז

 ,טנעָאנ רעייז רימ טסיּב וד .ןַײרַא ןרעדנַא םעד ןיא םי ןשימרוטש ןייא ןוֿפ ךימ
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 ענַײז ףיוא ןעמענ ךימ לָאז ץעמע ףרַאד ךיא .עּביל עקַאט סע זיא רשֿפא .קערוי

 *? ףסוי ,סמערָא עקרַאטש טסָאה וד ,ןגָארט ךימ ןוא סמערָא עקרַאטש

 ןֿפורעג םיא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז .קערוי ,טגָאזעג טשינ רעמ טָאה יז

 ,סמערָא ענַײז טקרַאטשעג טציא ןיוש טָאה סָאד ןוא ,ףסוי

 זיא טָאטש ןיא ןײגסױרַא טלָאזעג ןּבָאה עשטלַאס ןוא ףסוי ןעוו גָאט םעד

 -רַאֿפ ןעוועג זיא קערוי ןוא ,ליל ןוֿפ רעגַאל-םיליּפעמ רעצנַאג רעד ןעמוקעגנָא

 טרעקנַארַאֿפ טָאה ַאסָאר ַאטנַאס יד רעּבָא ,סנגרָאמוצ ןייג טלָאזעג ןּבָאה ייז .ןעמונ

 טלעטשענּפָא טָאה עמ ןוא ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ זיא טייקרעכיז יד .ליעסרַאמ ןיא

 .ןַײרַא טָאטש ןיא ןײגסױרַא סָאד

 לז

 ףיש יד

 ,'סוי

 ,יסוּכ ַא םענ

 (ןיֿפוליגּב) יספיט רעוו

 ,ןירענַײגיצ) יסּפישזד יד ךוזרַאֿפ ןוא

 ַאטנַאס רעד ףיוא ןסָארטַאמ-ןריטנולָאװ יד ,רענַאקירעמַא יד ןּבָאה סָאד

 יד ןיא ייז טימ ןייג טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה טַײל-הנגה יד לַײװ טסַאֿפרַאֿפ ,ַאסָאר

 רעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןעוועג טשינ ןוא ,טרָאּפ רעליעסרַאמ םעד ןוֿפ רעזַײה-קנירט

 ענדָאמ ןּבָאה טַײל הנגה יד ."יסוס ןַאס; םעד ןיא ןירעצנעט רעשירענַײגיצ

 ןוא ,םינקז ןוֿפ רעטימעג טימ ןעמענ עשירעדניק .יזוּב ,יזוע ,יסוד ,יסוי :ןעמענ

 .טרָאּפ ןיא רעקנַא ריא ףיוא ךיז טעדיוה ףיש יד .תונעט ןּבָאה ףיוא טשינ ןרעה

 רעגנַאל רעד רַאֿפ ףָאטשנערּב ןֿפױק טשינ ןָאק עמ ןוא ןטכירֿפױא טשינ יז ןָאק עמ

 עקַאט טוט סָאד 1 םיליהּת ןגָאז ? ןָאט ןזָארטַאמ עטריטנולָאװ יד ןלָאז סָאװ .העיסנ

 יד ,לעּבָאנ חלג רעשיטסידָאטעמ רעד ,יוג ַא אקווד ,ריטנולָאװ רענַאקירעמַא ןַא

 יד ,טנעה יד ןכערּב ןוא סנרעטש יד ןשטיינק ,קעד ןטילגעצ ןֿפױא ןציז טַײל-הנגה

 ןטימ ןעמונעגרעּביא ךיז ןּבָאה ייז .הרֿבח עכעליײרֿפ עגנוי ַא ןענעז רענַאקירעמַא

 ,ןצכערק ןֿפלעה טשינ רעּבָא ,ןָאט סעּפע ןֿפלעה ןליוו ןוא ,םיטילּפ יד ןוֿפ לרוג

 ,לֿבוי ,רוחּב-הנגה ןייא ,ןטסקיצניװ םוצ ,זַא טניימעג ןּבָאה רענַאקירעמַא יד

 רענַאקירעמַא יד טימ ןייג וצ ןדערוצ טזָאלעג ךיז טָאה לֿבוי ,ןַאמהרֿבח ַא זיא

 ענעסקַאלֿפ טימ רוחּב רערַאד ַא ןעוועג זיא לֿבוי .סעקנַאילוה ערעייז ןכַאמטימ ןוא

 םיא טָאה הרֿבח .טיורּב ןקַאּברעד-טשינ ַא יוװ ,טיוה עסַײװ ךעליורג ַא ןוא רָאה
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 .ןירענַײגיצ רעד טימ לעטָאה ַא ןיא ןײגנַײרַא ןעזעג םיא טָאה עמ ןעוו טרידָאלּפַא

 עמ זַא טהמכחעג ךיז טָאה ,רענַאקירעמַא יד ןשיוצ ץל רעד ,יליוו רעטיור רעד

 :טמַארגעג ךיז סע טָאה שילגנע ןיא .ףיש רעד ןוֿפ ןעלֿבוי ןּבַײרטּפָארַא ףרַאד

 ךימ וטסעוװ רשֿפא; :ןטעּבעג ךיז טָאה רע *.לֿבוי ווָא לווּומיר יהד רָאֿפ םע יַא;

 *? לֿבוי ,ןירענַײגיצ רעד וצ ףּתוש ַא רַאֿפ ןעמענוצ

 ,ךַײא ןוֿפ ךיז טסיוורעד יז סָאװ .רעדנעלגנע ןַא ,ףּתוש ַא ןיוש ּבָאה ךיא;,

 ",רימ וצ ַײס ,םיא וצ ַײס יז טֿפױקרַאֿפ

 *?ןדנוא ןגעק טסרינָאיּפש וד,

 ?,ןסייוו יז סָאװ ץלַא ןסיוו זומ ךיא .רעדנעלגנע יד ןגעק רינָאיּפש ךיא;

 ,סעיּפילש עצרַאװש עריא ןעּפַארדסױא הֿפשכמ רעצרַאװש רעד לעװ ךיא;

 ?,גנוצ עגנַאל וצ יד ןדַײנשסױא ריא לעװ'כ ,ןייצ עסַײװ עריא ןקַאהסיוא

 ערעזדנוא ןטלַאהנַײא ןלעוו עלַא רימ ּביוא .לַאדנַאקס ַא ,רימ טלעֿפ סָאד ךָאנ;

 *,ןֿפױקרַאֿפ וצ סָאװ ןּבָאה טשינ יז טעװ ןעגנוצ

 רימ ,הרֿבח ? עקנָאיּפש ַא זיא יז זַא טנרָאװעג טשינ זדנוא וטסָאה סָאװרַאֿפ,

 ךיז ּפָאק רעד טעװ רעדנעלגנע יד זַא תוׂשעמ עכלעזַא ןלייצרעד טציא ןלעוו

 ".ןעײרדרַאֿפ

 -ןסַאג יד וליֿפַא ,סרענלעק עלַא ,סעקרעצנעט עלַא .ןילַא טשינ זיא יז;

 רעטכינ ןּבַײלּב יז רעּבָא ,ןָא ךיז טרוּכיש ריא .עיצַאמרָאֿפניא ןֿפױקרַאֿפ ךעלדיימ

 *,ךַאֿפ םוצ טרעהעג סָאד .ןטנעילק ערעייז ןוֿפ ןעגנוצ יד ןדניּבעצ וצ יו ןסייוו ןוא

 רימ ? לסעֿפ ַא ןיא יװ ָאד ןרינירַאמנַײא ךיז ןלָאז רימ ,וטסליוװ סָאװ ָאט;

 ,טרעֿפטנעעג קַײא טָאה *,רעטסיולק ַא וצ טשינ ,ףיש ַא וצ טריטנולָאװ ןּבָאה

 רענַאקירעמַא יד; ,טשימעגנַײרַא ךיז לעּבָאנ טָאה *,לֿבוי ,זגורב טשינ ַײז;

 יז ןעק ךיא ,ףיש רעד ףיוא ןעמוקעגֿפױרַא טשרע טסיּב וד .םירוחּב עליווװ ןענעז

 ןטילעגנָא ןיוש ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ןעד טסייוו וד .ריד ןוֿפ רעסעּב ןוא רעגנעל

 טשינ ךיוא רעטַײװ ןלעװ ייז זַא ןסייוו ייז ?טציא זיּב ַאסָאר ַאטנַאס רעד ףיוא

 ?קיטנַאלטַא ןֿפױא םערוטש ַא טרעטעװענכרודַא טשינ יז ןּבָאה .קינָאה ןייק ןקעל

 יד ןעוו ןעלזדניא-ןרָאזַא יד ַײּב ןרער יד ןוֿפ ךַײלג ליוא טּפַאצעג טשינ ייז ןּבָאה

 -טע 1 ףיוק ןלַאגעל ןוֿפ ןטייקכעלגעמ עלַא ןריקָאלּב וצ ןעגנולעג זיא רעדנעלגנע

 טיירג ןענעז ףיש רעד ףיוא טציא ןענעז סָאװ יד ,טרעקעגקירוצ ךיז ןּבָאה עכעל

 טלעוו רעד ףיוא ּווװ .ָאי ? ןעקנירט ייז .סמערַאװ ןוא סטלַאק ריא טימ ןייגוצכרודַא

 *? ןרוּכיש טשינ ןלָאז סָאװ ןזָארטַאמ ןעניֿפעג וטסעוו

 "3 וד ןוא;

 ןיב ךיאק .טרעֿפטנעעג יליו טָאה ?ןעמלַאסּפ טימ ןָא ךיז טרוּכיש רע;

 עמ יו םעדכָאנ רעּבָא .טַײל-םי עלענָאיסעֿפָארּפ ןייק טשיג ןענעז רימ ,הדומ

 ,סעילַאװכ יד וצ םעלַאּבליּפש ַא טרעוו ןעמ ּוװ םי ןטימ ןיא םערוטש ַא ךרודַא טייג

 ,עילַאװכ עטלַאק ַא טָאטשנָא ןירענַײגיצ עסייה ַא ןעמרָאמורַא טּבעלרעד עמ ןוא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ יֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 --- רעסַאוװ-םי ןצלַאזעג טימ טָאטשנָא הקשמ טימ לגרָאג םעד ןליֿפנָא ןָאק עמ ןוא

 וד ןוא זָארטַאמ ַא טסרעוו וד .ךַאֿפ ןטימ טמוק ןרוּכיש ? ןײטשַײּב סָאד ןָאק רעוו

 ",ןָארטַאמ ןייק טשינ טסרעװ ןוא טשינ טסקנירט וד רעדָא ,טסקנירט

 *? טַיײל-הנגה יד ןוא;

 רעייז זיא זדנוא רעּביא ןעװעטַאּבעלַאּב סָאד .טכַאמ טימ ןָא ךיז ןרוּכיש יז;

 ".הקשמ

 עקירעמַא ןיא ןּבָאה רימ; ,ןֿפורעגנָא ךיז קַײא טָאה ?,םירוּביד ענעֿפָא;

 ןָאק לעּבָאנ רעטָאֿפ .רעהַא זיּב טכַארּבעג יז ןּבָאה רימ ,ףיש יד ןטיירגוצ ןֿפלָאהעג

 'סעסָאּב' יו ריא טמוק ָאד .זָאנ רעד טימ דרע ןּבָארגעג ןּבָאה רימ יו ןגָאז תודע

 ןוא ןדער וצ טשינ ןעמעוו טימ ,ןדער וצ ױזַא יו ,ןייג וצ ּוװ זדנוא טגָאז ןוא

 ".,.ןגיל וצ טשינ ןעמעוו טימ וליֿפַא

 רָאנ ןוא ,ןרוּכיש טכַאנ ַא ךָאנ ןעמוקעגקירוצ ןענעז רענַאקירעמַא הרֿבח ַא

 ,ןגירשעג ,ןעגנוזעג ,ןגָאלש ןסירעג ךיז ןּבָאה ייז .'ס'יסויי יד וצ טעּפעשטעג ךיז

 ןזיּב ןֿפָאלשעג 'סקַײמ' יד ןענעז סנגרָאמוצ .קעד ןֿפױא טעקיײמעגנָא ףוס םוצ ןוא

 -רעטרעוו שילגנע-שיערּבעה ַא טימ טערָאּפעג ךיז ןּבָאה !ס'יסויי יד .גָאט ןטעּפש

 'סקַײמ' יד ןעוו .עיצַאריּפסנָאק רעד ןיא ןלעּבָאנ טּפעלשעגנַײרַא ךיוא ןוא ,ךוּב

 -קזוח ַא טימ טנגעגַאּב ייז 'ס'יסויי יד ןּבָאה קעד ןֿפױא ןעמוקעגסױרַא ןענעז

 :שילגנע ןיא לדיל

 עס 1166 ץסט;

 186 גמ 6

 804 !בצ 206 59;

 טט+ שמצ 08 שמצ

 640 ץסט !טזמ 106 פם3ק

1010 2 7? 

 טימ ןענַאטשעגֿפױא סקַײמ יד ןענעז הסוּכ רעקירעּביא ןַא ךָאנ לָאמעלַא יו

 -ֿפיױא רָאג ייז לדיל סָאד טָאה סעּכ ןיא ןרעוו וצ טָאטשנָא רעּבָא ,רעמָאינצַאק ַא

 -סיוא ךָאנ ייז רימ ןלעוװ רָאמוה ןּבָאה ס'יסוי יד זַא !ַארוה ,ָאװַארּב? .טרעטייהעג

 *,ךיוא ןעקנירט ןענרעל

 ךיז לדיל םעד טימ ןוא ןעמַארג יד טּפַאכעגֿפױא ןּבָאה רענַאקירעמַא יד

 ַיײס .ס'יסוי יד טימ טרֿבחעג ךיז אקווד טָאה סָאװ ,ַײס רעכוק םוצ טעּפעשטעג

 .ועשיומ ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא ךיק רעד ןיא רעּבָא ,קַאמשעג טכָאקעג טָאה

 ,ערעדנַא יו רעמ ןסעגעג טָאה רע ,טקעמשעג טוג רעכיז ןכָאק ןַײז טָאה ןיילַא םיא

 ךיז טָאה ךיוּב ןַײז ,טסורּב ןַײז וצ ּפָארַא זיּב טעװעדלַאֿפעג ךיז טָאה רעדיוג ןַײז

 ,ילס ,ןָאמַײס זיא ןעמָאנ ןַײמ, .ןזיוה ענייר וצ טשינ יד רעּבירַא טעװעדלַאֿפעג

 ןַײז טימ ןֿפורעג םיא ןּבָאה ס'יסוי יד .טלעטשעגרָאֿפ ךיז רע טָאה *,סע ןצריק וצ
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 ,ייסק : ןגָאזוצרעטנוא טלעֿפרַאֿפ טשינ לָאמנייק טָאה רע רעּבָא ,ןָאמַײס ןעמָאנ ןלוֿפ

 ,ןֿפױלמורַא ןעמונעג ליעסרַאמ ןיא ןּבָאה רענַאקירעמַא יד ןעוו ?,סע ןצריק וצ

 ,ןועמש ןֿפור ןעמונעג םיא ס'יסוי יד ןּבָאה ,ףיש רעד ףיוא ןּבילּבעג זיא ַײס ןוא

 : טגָאזעגרעטנוא ייז טָאה רע ןוא ,ךַארּפשסיױא רעשידרֿפס רעד ןיא סע טגָאז עמ יו

 *,סע ןצריק וצ ,םיש,

 רעּבָא ,יולּב יליוו רע טָאה ןסייהעג .טַאי רעכעלײרֿפ ַא ןעוועג זיא יליוו

 -גיא רעּבָא ,סַײװ ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .רעַײֿפ יו טיור ןעוועג ןענעז רָאה ענַײז

 ןּבָאה ןרעּפמיװ עטיור עגנַאל יד .ךעלעקנערּפש-רעמוז עטיור טימ טקעדַאּב ןצנַאג

 םיא ןטלָאװ טייל-הנגה יד .ןַײשּפָא ןכעלטיור ַא ןּבעגעג ןגיוא עיולּב יד ךיוא

 ןיוש רעּבָא ,לארׂשי-ץרא ןיא ןקירָאה-טיױר ַא טֿפור עמ יו *ישזדנישזד; ןֿפורעג

 יליו ןּבילּבעג יליוו זיא ,לארׂשייץרא ןוֿפ ןַאמהרֿבח ַא ,ישזדנישזד ןייא ןעוועג

 ןקידנעלכיימש-קיּבייא ,ןקיסיֿפטכַײל םוצ זַא זיא תמא רעד .ס'יסוי יד ַײּב ןליֿפַא

 סױרַא טכַײל ױזַא ךיז טשטילג סָאװ ,יליוו ןעמָאנ רעד טסַאּפעג רעכיג טָאה ,זיולּב

 .ישזדנישזד רעקיגנוצ-רעווש רעד יװ ,ליומ ןוֿפ

 סָאד .ןע'ייס ןעזרעד ,טָאטש ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,לָאמנייא טָאה יליוו

 ,טכַארטעג יליוו טָאה ,לדיימ ַא וצ ןריֿפוצרעטנוא םיא טייהנגעלעג עטוג ַא זיא

 יליוו .ןעגנולשעגנַײא םיא טלָאװ דרע יד יװ ,ןרָאװעג םלענ דלַאּב זיא ַײס רעּבָא

 ןענעקייל ןעמונעג טָאה ַײס רעּבָא ,ףיש רעד ףיוא טלייצרעד רעטעּפש סע טָאה

 .טָאטש ןיא ןעוועג ללכּב זיא רע זַא

 יד זיא סָאװ .לדיימ ַא וצ טּפַאכעגנַײרַא ךיז טסָאה .ַײס ,טשינ ךיז םעש;

 עצנַאג ןַײד טגיל ךיוּב ןיא רָאנ טשינ זַא ןעוועג דשוח גנַאל ןיוש ּבָאה'כ ? הּפרח

 ",הוואּת

 .טכַאלעג קַײא טָאה *,רעיצעּפָארַא לסיּבַא;

 *,ףיש רעד ןוֿפ ּפָארַא טשינ זיא סוֿפ ןַײמ ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה'ס,

 ַא ןעוועג רָאג זיא סָאד ,ַײס זיא'ס זַא טכַאדעגסיױא רָאנ ריד ךיז טָאה'ס ,יליוו

 .טזָאלעגּפָא טשינ קַײא טָאה *,עקזױצנַארֿפ ערעגנַאװש

 .ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ .ןעזעג ןײלַא םיא ּבָאה ךיא ,ַײס ןעוועג זיא'ס,

 ",ןשטנעמ רָאנ עלַא ןענעז רימ

 *,טָאג וצ ךעלרע ןיּב'כ יו ,ףיש רעד ןוֿפ ּפָארַא טשינ ןיּב'כ זַא טרָאװנרע ןלימ;

 יליוו טָאה *,ןגיוא ענַײמ ןּביילג ךיא לעוװ ,ןגיוא ענַײמ ןוא טרָאװ ןַײד ןשיווצ,

 ,סנַײז יב ןטלַאהעג ךיז

 ; ןטסױֿפ יד טימ ן'יליוו וצ ןעגנורּפשעגוצ זיא ַײס רעקיטומטוג לָאמעלַא רעד

 *!'ּפַא טַאש' ,ריזח רעטיור וד,

 ,טשימעגנַײרַא ךיז קַײא טָאה *7 רָאמוה רַאֿפ שוח ןַײד זיא ּוװ ,ײס ,ישה;

 טָאה יליוו .ץקַײא וצ ןעגנורּפשעגוצ זיא ןוא ץ'יליוו טזָאלעגּפָא טָאה ַײס
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 ,טנַאגירטניא רעטיור וד; : םיא ףיוא ןגירשעג ַײס טָאה ,ןקַיורַאּב טריּבורּפ םיא

 "/לּבָארט' ןצנַאג םעד טכַאמעגנָא טסָאה וד

 ךלַאב ןּבָאה רעּבָא ,ךורּבסױא ס'ַײס ןוֿפ טשַאררעּביא ןעוועג ןענעז עלַא

 -עּפש געט ייווצ ,ןסעגרַאֿפ טשינ סע טָאה לֿבוי .טנעדיצניא ןצנַאג םעד ןסעגרַאֿפ

 -ָארּפ טֿפױקרַאֿפ ַײס זַא העידי ַא טכַארּבעג ןיוש םיא ןירענַײגיצ יד טָאה רעט

 ,קרַאמ ןצרַאװש ןֿפױא ףיש רעד ןוֿפ ןטנַאיװ

 ,רעדנעלגנע ןַא ןוֿפ ןעמוקַאּב העידי יד טָאה יז זַא טגָאזעג טָאה ןירענַײגיצ יד

 ןסייוו ייז .רעדנעלגנע יד דצמ עיצַאקָאװָארּפ ַא זיא סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה יליוו

 ,ןינָאיּפש עטלּפָאט ַא זיא ןירענַײגיצ יד זַא

 -טכַאמ עשיזױצנַארֿפ יד ןּבָאה גנוריגער רעשילגנע רעד ןוֿפ תושקּב יד ץָארט

 -ערג יד ,הנגה רעד ןוֿפ ןטעטיוויטקַא יד ףיוא רעגניֿפ יד ךרוד טקוקעג ןענַאגרָא

 ,סעזיוו ןוא רעסעּפ עוויטקיֿפ ןיא לוסּפ ןייק ןענוֿפעג טשינ ןּבָאה עטמַאַאּב-ץענ

 ןענעז סָאװ ךעלקעּפדַײּפש רעטנזיוט יד טזָאלעגכרודַא ןּבָאה עטמַאּב-לָאצ יד

 ףיש רעד רַאֿפ ליוא ךיוא ןעמ טלָאװ יאוולה .עקירעמַא ןוֿפ ףיש רעד וצ ןעמוקעג

 רעדיוו רעדנעלגנע יד זיא ליעסרַאמ ןיא .עקירעמַא ןוֿפ ךעלקעּפ ןיא ןקיש טנָאקעג

 רָאנ טלעֿפ טציא .,ףָאטשנערּב ןֿפױק וצ טייקכעלגעמ עדעי ןריקָאלּב וצ ןעגנולעג

 לֿבוי טָאה ,קרַאמ ןצרַאװש ןֿפױא ןעניֿפעג ךעלקעּפ רענַאקירעמַא יד לָאז ןעמ

 .ןקָארשעג ךיז

 ליעסרַאמ ןיא טקַאטנָאק ַא טַאהעג טָאה טנעגַא ףיש רעקרָאי-וינ רעד

 ןֿפיש וצ סרעלעטשוצ ,עמריֿפ עקידהמחלימ-רַאֿפ ַא ןעוועג זיא סָאד .*ןַאזַאש;

 עקידהמחלימ"רַאֿפ יד ןוֿפ .עטכוּב רענָאיל רעד ןיא טרעקנַארַאֿפ ןּבָאה סָאװ

 ,סיוא טוַײװ ,טָאה גנוריגער-ישיוו יד .ןַאזַאש יג ןַאשז רָאנ ןּבילּבעג זיא םיֿפּתוש

 -סיוא טשינ טָאה החּפשמ עטרילימיסַא יד ןוא ,ןזח זיא ןַאזַאש זַא טּפַאכעג ךיז

 ,ךַײרקנַארֿפ ןלייט ערעדנַא ןיא ןדִיי ןוֿפ לרוג םעד ןטימעג

 -ןצּפָא טייקכעלגעמ ַא ןענוֿפעג ַאסָאר ַאטנַאס רעד ןיא טָאה ןַאזַאש יג ןַאשז

 עלעיציֿפָא יד ןיא ףָאטשנערּב ןייק ןעמוקַאּב טשינ .קלָאֿפ ןַײז וצ ֿבוח ַא ןלָאצ

 סרעלדנעה קרַאמיץרַאוװש .רעסעֿפ ןיא טֿפױקעג סע רע טָאה ,טרָאּפ ןיא ןרוטנעגַא

 ענרעצליה טריזיװָארּפמיא טָאה עמ .ףיש רעד וצ רעסעֿפ יד טכַארּבעג ןּבָאה

 ,רַאוװורעזער םוצ ליוא םעד טריֿפעגוצ ןּבָאה סָאװ סעטירָאק

 -גיײרַא ךיז רעלדנעה ַא טָאה ,ליוא רעסעֿפ יד ןדָאלעגּפָא טָאה עמ תעּב

 טשינ ךיז טָאה ַײס .עיצקַאזנַארט ַא ןסילש טריּבורּפ ןוא רעכוק םוצ טּפַאכעג

 .ןוחצינ טימ טנַײשעג טָאה יליוו .עקדנעוו רעד ףיוא ןּפַאכ טזָאלעג

 טָאה רע .ןַײרַא טָאטש ןיא ןעשטלַאס ןעמונעגסױרַא ךעלדנע טָאה ףסוי

 יד ןזַײװ טלָאװעג ריא טָאה רע .עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןעמענ ריא טימ ןייג טֿפרַאדַאּב
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 לגנ ַארעג

 וצ ןרָאֿפעג זיא רעגַאל ןוֿפ ןעמונעג ייז טָאה סָאװ ןגָאװטסַאל רעד רעּבָא ,טָאטש

 יד ףיוא ןסעזעג ןענעז ייז .ףיש יד ןעז טלָאװעג עדייּב ןּבָאה ייז ןוא ,ףיש רעד

 סנייא טקוקעג ןוא טנעה יד ַײּב ךיז ןטלַאהעג ,ָאטױא-טסַאל םעד ןיא ךעלקעּפ

 ָאסנַאמעלק לעטָאה ןיא רעמיצ ַא .טייקידועמעש רעַײנ ַא טימ ערעדנַא'ס ףיוא

 : סע ןעמ טגָאז יװ רעּבָא ,גָאט-הּפוח ןיא ןתח ַא יו טליֿפעג ךיז טָאה ףסוי ןוא

 ןענעז ייז רָאנ יו .ןרעװ ןריוּבעג טשינרָאג ןעמ לָאז לזמ ןייק טשינ טָאה עמ זַא

 םוקא .טַײז ַא ןיא ןיֿפסוי ןָאטעג ּפעלש ַא לֿבוי טָאה ףיש רעד וצ ןעמוקעגוצ

 | *,ךימ טימ

 .ןעשטלַאס ףיוא ןזיוועג ףסוי טָאה *,ןילַא טשינ ןיּב ךיא,

 ?,קיטכיוו רעייז זיא'ס .ףיש רעד ףיוא ןטרַאװ יז לָאז ? הרוחּב ןַײד,

 === =- רעּבָא; |

 וצ ן'ֿפסוי טּפעלשעג טָאה לֿבוי *,ןרילרַאֿפ וצ טַײצ ןייק טשינ ןּבָאה רימ,

 ףיוא ןטרַאװ לָאז יז ןעשטלַאס וצ סנכייצ ןּבעגעג ןטַײװ ןוֿפ טָאה ףסוי .יסקַאט ַא

 .ףיש רעד ףיוא םיא

 טציא טָאה רע .ףיש רעד ןוֿפ טכַײלשעגּפָארַא ךיז טָאה ,רעכוק רעד ,ַײס

 ךיוא ןעמ ןָאק ןַײּפש טֿפױקרַאֿפ עמ זַא; ,לָאמעלַא יו רעטעֿפ ךָאנ ןעזעגסיוא

 טָאה ַײס .ןריּפשכָאנ םיא זומ עמ .ן'ֿפסוי וצ טגָאזעג לֿבוי טָאה *,תודוס ןֿפױקרַאֿפ

 רעכוק םעד ןטלַאה וצ ןַײז רעווש טשינ טעװ ץיֿפסוי רעּבָא ,ץֿפסוי טנעקעג טשינ

 יד ףיוא םורַא ךיז ןעיירד טַײל-הרֿבח עטעֿפ עכלעזַא ךס ַא טשינ ,גיוא ןֿפױא

 ,ליעסרַאמ ןוֿפ ןסַאג

 ןיא יסקַאט רערעדנַא ןַא ךָאנ טגָאיעג ךיז יסקַאט ַא ןיא ןּבָאה ףסוי ןוא לֿבוי

 ןגעוו גנונַא ןייק טשינ טָאה ףסוי זַא טניימעג טָאה לֿבוי .ןרָאֿפעג זיא ַײס רעכלעוו

 ןרעלקֿפױא םיא טריּבורּפ רע טָאה ,קרַאמ ןצרַאװש טימ ןָאט וצ ןּבָאה סָאװ םינינע

 עקיטכיוו עלַא ןיא קלח ַא ןּבָאה רעדָא ,ןרילָארטנָאק רעדנעלגנע יד .ןינע םעד

 םעד זדנוא רַאֿפ ןריקָאלּב וצ טכַײל ייז זיא ,טלעוו רעד ןיא ןטֿפַאשלעזעג-טֿפַאנ

 ןצרַאװש ןֿפױא ליוא ןעמוקַאּב וצ זיא סע רעווש יװ .ףָאטשנערּב ןוֿפ ףיוקנַײא

 -ץרַאװש רעכלעוו .ייט ןוא עװַאק עתמא ןעמוקַאּב וצ רערעווש ךָאנ זיא ,קרַאמ

 ? טסײטשרַאֿפ וד .שיוטסיוא ַאזַא ףיוא ןעּפַאװק טשינ ךיז טעװ רעלדנעה קרַאמ

 רע ,טנעה ענַײז ןיא ךַאז יד ןּבעגרעּביא ףרַאד עמ ?טײטשרַאֿפ רע יצ

 = -- ןיוש טעוו

 יט תורצוא יד רעּבָא ,ןרַאלָאד ענמוזמ רַאֿפ ףָאטשנערּב ןעמוקַאּב טָאה עמ

 .ןרָאװעג םלענ ןענעז עװַאק ןוא

 *? ןריּפשכָאנ ךָאנ םיא ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןיוש טסייוו עמ זַא;

 ןיא רענַאקירעמַא יד ןלעוו ,טנַאה רעד ַיּב ןּפַאכ טשינ םיא ןלעו רימ זַא;

 טכַארטעגסיוא ּבָאה ךיא זַא ןגָאז ךָאנ ןענָאק ייז .םיא טימ ןטלַאה טֿפַאשנַאמ רעד

 *.לוּבליּב ַא
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 "? סיקנעי רענַאקירעמַא יד טימ תורצ ןַארַאֿפ;

 טשינ רשֿפא טעּברַא עצנַאג יד טלָאװ ייז ןָא .םירוחּב ערעַײט ןענעז ייז;

 --- ערעייז יװ דלוש רעזדנוא רעמ רשֿפא זיא סָאד ןוא -- רעּבָא ,ןעוועג ךעלגעמ

 ,ןרעלקרעד וצ סע יװ טשינ סייוו'כ -- -- ןרָאװעג טשינ טציא זיּב ןענעז רימ

 לענש טרעװ רענַאקירעמַא ןַא .ןטלעװ ענעדײשרַאֿפ ייווצ ץלַא ךָאנ ןענעז רימ

 = -- == ןוא ןדמערֿפ ַא ןענעגעגַאּב ייז .ןזָאלעגוצ ,שימייה

 ,רעֿפָאש יעה; .געווצַײרק ַא וצ ךיז ןרעטנענרעד ייז זַא ןעזרעד טָאה לֿבוי

 ",ןרילרַאֿפ טשינ םיא ןרָאט רימ ,םיא רעטניה טרַאה ךיז טלַאה

 ןדמערֿפ ַא טנגעגַאּב רעגַאקירעמַא ןַא 1 ןגָאז טלָאװעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ,ָאי;

 ,ןעמָאנ ןטשרע םַײּב דלַאּב ךיז טֿפור עמ ,עציילּפ ןיא דלַאּב ךיז טּפַאלק עמ ןוא

 ,עטווורּפעג"רעווש ןענעז רימ .ץרוק סע ןגָאז וצ ,ןעמָאנ ןטשרע ןוֿפ לקיטש ַא ַײּב

 וועמעש רעזדנוא סע זיא רשֿפא ? סייוו ךיא .דנַײרֿפ ךרוד טרַאנעגּפָא טֿפָא וצ

 ךימ ?רענַאקירעמַא יד טעשטשעיּפעצ ליֿפוצ ןּבעל סָאד טָאה רשֿפא ! טייקיד

 עלהמכח ַא ָאד זיא םעלַא ףיוא .!יזיא סע ןעמענ ייז ןוא ,טנורגּפָא ןַא רַאֿפ ןעייטש

 */םַײט טוג' ַא טכוז עמ רָאנ ןוא

 -םיליּפעמ יד ןיא ןריטנולָאװ גונעג ןעניֿפעג ןָאק עמ ? יז ןעמ ףרַאד סָאװ;

 ".ןרעגַאל

 הרוחּב ןַיײד ןזָאלוצרעּביא טריטנולָאװ טציא טסָאה וד ,דניק ַא יו טסדער וד;

 ןָאטעג סע ןטלָאװ רענַאקירעמַא קינייװ ,זיא תמא רעד ,רימ טימ ןייג ןוא

 ,לדיימ ַא ןזָאלרעּביא יו רעכיג םערוטש ןכעלרעֿפעג ַא ןיא ףיש ַא ןעמענסױרַא

 ןרַאֿפרעד-םי טַאהעג ןדִיי ןּבָאה ּוו .ףיש ַא ןעמענסױרַא ןענָאק ףרַאד עמ רעּבָא

 ךיוא ןענעז רענַאקירעמַא יד 1 ןקעטש ַא טימ םי םעד ןטלָאּפשעג טָאה השמ טניז

 ,שירעלעטשנַײא ,טסיירד ןענעז ייז .סעּפע ןסייוו רעּבָא ,ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןייק טשינ

 "רעד וצ ךיז ױױזַא יו טשינ ןסייוו רימ ןוא ,טלעו ערעדנַא ןַא רעּבָא ,קיטומ

 *.ייז וצ ןרעטנענ

 ןייג ןעמונעג ןוא סױרַא זיא ַײס ,ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה ייז רַאֿפ יסקַאט יד

 ןײגכָאנ ןעמונעג ןוא סױרַא זיא ףסוי ,יסקַאט רעד ןיא ןּבילּבעג זיא לֿבוי .סוֿפוצ

 .רעכוק םעד

 עבלַאה ַא ןעמוקעגסױרַא זיא רע ,טלַאטשנַא-ריזירֿפ ַא ןיא ןַײרַא זיא ַײס

 קירוצ ןוא ןיה ןעיירד ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןרױשעגּפָא טשינ רעטעּפש העש

 ןיא ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא רע ,דלודעג ןרעזַײא ןַא טָאה לֿבוי .רַאוטָארט ןֿפױא

 ,יסקַאט רעד

 ןיֿפסוי ןּבענ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןוא ןגָאװטסַאל רעניילק ַא ןֿפָאלעגנָא זיא םעצולּפ

 ןיֿפסוי ןיא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ַײס .סעזמערּב יד ןוֿפ ץירק ןֿפרַאש ַא טימ

 ,טלַײאעגקעװַא ןוא ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה סָאװ ןגָאװ םעד ןיא ןַײרַא זיא רע ןעוו

 ,םיא ףיוא טרַאוװעג טשינ טָאה לֿבוי רעּבָא ,יסקַאט ןַײז וצ ןֿפױל ןעמונעג טָאה ףסוי
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 ףסוי ,גיוא ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ לענש ןענעז יסקַאט יד ןוא ָאטױא:-טסַאל רעד

 יאדוװַא טעוװ ייס ? טציא ןעמ טוט סָאװ .שיור לוֿפ ּפָאק ַא טימ ןייטש ןּבילּבעג זיא

 ןעמוק לֿבוי טעװ ,רעהַא ןעמוקקירוצ טשינ טעװ רע ּביוא וליֿפַא ןוא ,ןעמוקקירוצ

 ָאד זומ רע .סעיצקורטסניא עַײנ םיא ןנעג רעדָא ,ףיש רעד וצ ןעמענקירוצ םיא

 ,הרירב ערעדנַא ןייק ָאטשינ ,ןטרַאװ

 ןיא קערוי .ליעטרַאמ ןוֿפ רעכעד יד רעּביא ןכָארקעג לױֿפ זיא ןוז יד

 ןוֿפ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ טָאה ןוא רַאוטָארט ןטילגעצ א ףיוא ןענַאטשעג

 ,עֿפַאק ַא ןעוועג זיא ַײרערעש רעד ןּבענ ,טלַאטשנַא-ריזירֿפ םוצ גנַאגנַײרַא םעד

 ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ .רַאוטַארט ןֿפױא ךעלשיט טימ

 ךיז ןעוועג טוג טלָאװ ,יַא .לכעד-יצרעביא ןַא ןוֿפ ןטָאש ןרעטנוא ךעלשיט יד

 יֵא .סיֿפ עטציװשרַאֿפ עדימ יד ןעורּפָא ןוא טונימ רָאּפ ַא ףיוא ןצעזוצקעווַא

 ןטנקירטעגסיוא םעד ןצענַאּב ןוא ןוז רעקידנענערּב רעד ןוֿפ לסיּבַא ךיז ןטלַאהַאּב

 ןֿפרָאװעגוצ ךָאנ ןוא טלעג ןַײז ןּבעגעגקעװַא !זיא רע סָאװ המהּב ,טָאידיא .ןעמוג

 ןַײז טימ ןעמַאזוצ גניר ןַײז ןּבעגעגקעװַא טציא טלָאװ רע .רעגייז ןַײז ,לגניר ןַײז

 ןליֿפַא ,רעסַאװ-ישיוו רעדָא ,'רעירעּפי לשעלֿפ ַא רַאֿפ רעגײז-ַאגעמָא םענעדלָאג

 "טימ טָאה עשטלַאס .רעסַאװ ןַארק רעליעסרַאמ ךעלּבעל טושּפ קולש ןייא רַאֿפ

 ןשָארג ַא טשינ טָאה רע ןוא ףיש רעד ףיוא זיא עשטלַאס רעּבָא ,טלעג ןעמונעג

 םילכאמ יד ךיוא ,ןטיּבעג ךיז ןשטנעמ יד ןּבָאה ךעלשיט יד ַײּב .המשנ רעד יב

 ,עװַאק טימ ןטיורּב-ןקעטש עגנַאל יד ןוֿפ רעקיטש טשרעוצ .ןטיּבעג ךיז ןּבָאה

 יד ןעקנורטעג ןיוש טָאה עמ .סעלשומ ןָא ןוא ןיא םיצרש ײלרעלַא רעטעּפש

 זיא לֿבוי טשינ ,ןעמוקעג זיא ַײס טשינ ןוא ,סוויטַארעּפַא קיטימכָאנ-טעּפש

 ןעמענּפָארַא טשינ ןוא ןייטש רעטַײװ ָאד זומ רע זַא סע טניימ .ןעמוקעגקידוצ

 ַא קידייל טייטש לעטָאה ָאסנַאמעלק ןיא .טלַאטשנַא-ריזירֿפ םעד ןוֿפ גיוא סָאד

 רע רעּבָא .טעּב ַא טרַאװ רעמיצ םעד ןיא .סנדָאל עטכַאמרַאֿפ טימ רעמיצ ליק

 ןוא ,לַאטרַאװק-טֿפעשעג ַא ןוֿפ ןרעיומ שטילגעצ עטכידעג יד ןשיוצ ָאד טייטש

 וליֿפַא טסייוו ןוא ,ףיש רעד ןוֿפ קעד רעטילגעצ רעד ףיוא ךיז טָארּב עשטלַאס

 .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא רע ןיהווו טשינ

 טָאה רע .ַײרערעש יד ןסָאלשעג טָאה עמ ןעװ טשרע קעװַא זיא ףסוי

 ,דלודעג ןּבָאה ןעמ ףרַאד לַאֿפ ַאזַא ןיא .קידלוש טליֿפעג ךיז ןגעוו טסעד ןוֿפ

 "עג ךיז רע טָאה ,עיצרעזעד זיא טַײצ רעד רַאֿפ ץַאלּפ-ריוװרעסּבָא ןַא ןזָאלרַאֿפ

 ?טרָאּפ ַאל; .ןייטש וצ חוּכ ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה רע רעּבָא .טֿפַארטש

 טָאה רע .טרָאּפ םוצ טייג עמ וװ סרעײגַײּצרַאֿפ טגערֿפעג רע טָאה *7 טרָאּפ ַאל

 "רַאֿפ טשינ ךיוא רשֿפא ןּבָאה ייז ,טרעֿפטנעעג ןּבָאה ייז סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ

 רעטרעוו עכעלטע ןענַאטשרַאֿפ ןיוש טָאה רע .טגערֿפעג טָאה רע סָאװ ןענַאטש

 ןזַײװ ןזױצנַארֿפ יד .טגָאזעג סע טָאה רעדנעלסיוא ןַא ןעוו רָאנ רעּבָא ,שיזױצנַארֿפ

 סָאד זיא ןדער ייז ןעוו רעּבָא ,עיגרענע ליֿפױזַא טימ ןענערּב ֹוצ סיוא טשינרָאג
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 רעיוא ןַײד ןָאק רעמ ,"ַאל ַאל ָא? ןוא *רָאלַאא ",ןָאּב ,ןָאּב, :לימטניוו ַא ליומ

 רע טָאה *?טרָאּפ ַאל ַא? :ןגָאז וצ סע יװ ןיוש סייוו רע ,ַאהַא ,ןּפַאכֿפױא טשינ

 ןַא ףיוא ןעזיוועג םיא טָאה זױצנַארֿפ רעד .רעײגַײּברַאֿפ ַא טגערֿפעג רעדיוװ

 טָאה ףסוי .עיצַאטס רעד ןוֿפ ןריר ןעמונעג טָאה סוּבָאטױא רעד .סוּבָאטױא

 סמיטנַאס רָאּפ יד ןעד טָאה רע .ןטלַאהרַאֿפ ךיז דלַאּב ןוא ןֿפױלכָאנ ןעמונעג

 ? טעליּב ַא ףיוא

 םעד טגערֿפעג טָאה רע ןעוו סוּבָאטיױא ןַא ףיוא ןזיוועג רעדיוו םיא טָאה עמ

 זיא'ס ןזיוועג ןוא סענעשעק ענַײז ןוֿפ טנװַײל יד ןגױצעגסױרַא טָאה רע .געוו

 ןוא ןַײרַא סוּבָאטױא ןיא ךיז ךָאנ ןָאטעג ּפעלש ַא םיא טָאה ןַאמ רעד .קידייל

 םיא זיא סע יװ ױזַא .ןַאמ ןטוג םעד טקישעגוצ טָאה טָאג .םיא רַאֿפ טלָאצַאּב

 תמאּב ןיש ןָאק רע ןוא ,טלַאק ןעוועג טציא םיא זיא ,סייה ןעוועג רעִירֿפ

 יצ טסייוו רע ,ןוז רעד ןיא גנַאל וצ ןענַאטשעג זיא רע .סיֿפ יד ןּפעלש טשינ

 .גָאלשנוז ַא ןעמוקַאּב טשינ טָאה רע

 ןיא םיא וצ ןדער ןעמונעג טָאה םיא רַאֿפ טלָאצַאּב טָאה סָאװ ןַאמ רעד

 רעדייא ,שטַײד ןיא ןײטשרַאֿפ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ייז זיּב תונושל ענעדײשרַאֿפ

 ןעק לּכה-ךס .שילגנע טריּבורּפ ןַאמ רעד טָאה שטַײד ןדער ןּבױהעגנָא טָאה רע

 רעד ,רעכיז זיא רע רעּבָא ,"וָאנ; ןוא "סעיג רעטרעוװ עשילגנע ייווצ רָאנ ףסוי

 רעדנעלגנע עלַא ןענעז .סעגַארֿפ ליֿפוצ טלעטש רע ןוא ,שילגנע טדערעג טָאה ןַאמ

 ?ןענָאיּפש יד רָאנ רעדָא ,קירעגַײנ ױזַא

 טַאהעג ןיש ךיז טָאה סוּבָאטױא רעד ןעוו ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ףסוי

 ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא דלַאּב זיא רעּבָא ,ןלַאֿפעג זיא רע .עיצַאטס ַא ןוֿפ טרירעג

 ,רעיוט ןוֿפ סיױרַא זיא רע ןעוו טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .רעיוט ַא ןיא ןַײרַא זיא

 זיא רע .גיוא ןֿפױא םיא טלַאה ץעמע יצ ןסיוו לָאז רע סַאג ןיא ןשטנעמ ליֿפוצ

 ןליּבָאמָאטױא ּוװ אקווד רערעדנַא רעד ףיוא סַאג טַײז ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעגרעּבירַא

 ,םיא ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ ַא .םיתיחשמ יװ ןגױלֿפעג ןענעז

 ךיז זומ רע .קנעּב טימ ײלַא ןַא זיא רעטַײװ טרָאד .ןטלַאהרַאֿפ טשינ םיא רעּבָא

 וצ ןּפעלשרעד ךָאנ טנַײה ךיז רע טעװ .ייוו םיא טוט ינק עטכער יד ,ןצעזקעװַא

 ,ןרעלקוצרעּביא סָאװ טשינ יאדווַא ןיוש טסייוו עשטלַאס ?ףיש רעד

 םעד גיוא ןוֿפ ןרילרַאֿפ ןוא ן'ֿפסוי ףיוא ןטרַאװ טנָאקעג טשינ טָאה לֿבוי

 ןעמענ טעוװ ףסוי זַא ןעוועג רעכיז זיא לֿבוי .קעװַא זיא ַיײס ןכלעוו טימ ןגָאװטסַאל

 טָאה רע .ַײּברַאֿפ ןענעז ן'העש .ףיש רעד וצ ןרָאֿפקירוצ ןוא יסקַאט ערעדנַא ןַא

 טָאה עמ .טנַאה רעד ַײּב רעכוק םעד טּפַאכעג עקַאט ןוא ,טרעיולעג ,טגָאיעג

 ,ףיש רעד וצ טּפעלשרעד ךיז טָאה ףסוי ןעוו טכַאנ ןטימניא טקעװעגֿפױא ןעלֿבוי

 ןיוש טסיּב וד טניימעג ּבָאה'כ; :ןעניוטש טימ ןגיוא יד ןסירעגֿפױא טָאה רע

 ".רעגַאל-םיליּפעמ ןיא קירוצ גנַאל
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 *? עשטלַאס זיא ווו;

 ןעמוקעג ירֿפרעדניא טנַײה זיא סָאװ הרוחּב יד זיא ּוװ ?הרוחּב ןַײד ,ָא;

 *? ן'ֿפסוי טימ

 ,טָאטש יד ריא ןזַײװ ןעשטלַאס טימ קעװַא זיא יליוו זַא טסוװעג טָאה ץעמע

 ,רעגַאל-םיליּפעמ ןיא קירוצ יאדוװַא ןיוש זיא יז

 ,קידייל ןעוועג זיא רעגעלעג ןַײז רעּבָא ,ןץיליוו ןקעװֿפױא קעװַא זיא ןעמ

 ,טָאטש ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ זיא יליוו

 ,ןזָאלעגכָאנ לסיּבַא קיטייוו רעד טָאה ינק סיֿפסוי וצ זַײא טגיילעגוצ טָאה עמ

 .ןטרַאװ טעװ רע ,ןגיילוצ טשינ ךיז ליוו רע ,ןיינ

 "?ויא טעּפש יו; ,ן'לֿבוי טקעװעגֿפױא רעדיוו טָאה ףסוי

 *,ילרד ּבלַאה;

 ןיא רעמיצ ַא טרָאד ּבָאה ךיא !?ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמ טמוק ױזַא יווע

 *,ָאסנַאמעלק

 רָאנ רעמיצ ןַײז ןיא ןַײרַא זיא רע .לעטָאה ןַײז וצ ן'ֿפסוי טכַארּבעג טָאה עמ

 זיא ןוא ןעוועג ֿבשַײמ ךיז רע טָאה ,ןעור ןגײלקעװַא ךיז טָאטשנָא .עגר ַא ףיוא

 טשינ ןעוװעג זיא רעמיצ-לעטָאה ןיא טעּב סָאד .ףיש רעד ֹוצ ןרָאֿפעגקירוצ

 ,קידייל ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא ףיש רעד ףיוא טעּב ס'יליוו ,טרירעגנָא

 סָאד .ןײטשֿפױא ןעמונעג ןיוש ןּבָאה ערעדנַא ,ןֿפָאלש קעװַא קירוצ זיא לֿבוי

 ייוו ,ןעגנַאגעצ טַאהעג גנַאל ןיוש זיא ינק סיֿפסוי םורַא סערּפמָאק םעד ןיא זַײא

 יו זָאר ןעוועג ןענעז ןגיוא סיֿפסוי .ּפָאק רעד רָאנ ,סוֿפ רעד טשינ טָאה ןָאטעג

 טליֿפעג טָאה רע רעּבָא ,למיה ןטימ טנגענַאּב ךיז טָאה רע ּווװ טרָאד -- םי רעד

 טרעהעג טָאה רע .ּפָאק ןטנערּבעגסיױא ןרעווש ןַײז ןיא ׁשַא ןעיורג ןעזעג ןוא ,יורג

 םיא ןּבענ ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ייז רעדייא ךָאנ רעטכעלעג ס'יליוו ןוא סעשטלַאס

 ,ףיש רעד ןוֿפ קעד רעד ףיוא

 ךיז טָאה ליומ ריא ןוֿפ ןוא ,טגערֿפעג עשטלַאס טָאה *,ָאד וטסציז סָאװ;

 ,לָאהָאקלַא ןוֿפ חיר ַא ןגָארטעג

 יז לָאז רע ץ'יליוו וצ ןָאטעג קנו ַא טָאה עשטלַאס ,ןגיוושעג טָאה קערוי

 ,ןײלַא ןזָאלרעּביא

 7? ךימ ףיוא זגורּב טסיּב;

 ןייא רָאנ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ןייצ עטעריטשרַאֿפ סיֿפסוי ןשיווצ ןוֿפ

 "! עוורוק, : טרָאװ

 טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז ןעוו .עלַײװ עגנַאל ַא ןענַאטשעג ךָאנ זיא עשטלַאס

 ,ןֿפױלכָאנ ריא ןוא ןלעטשֿפױא ךיז טריּבורּפ ףסוי טָאה ,ןייגקעװַא ןעמונעג ןוא

 ,טײקֿפרַאש רעַײנ טימ טמַאלֿפעגֿפױא טציא טָאה ינק רעד ןיא קיטייו רעד רעּבָא

 -- -- טלָאװעג טָאה רע
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 ןיא ןרָאװעג טעשידעגוצ ןענעז קנַאדעג ןעקנוֿפ עטצעל יד ...שַא רעיורג
 ךיילב ַא יװ טקוקעגכָאנ ןוא ןֿפָא ןּבילּבעג ןענעז ןגיוא יד רָאנ .ׁשַא ןעיורג

 ,םורַא ןזָאר ַא ןיא ןדנוװשרַאֿפ זיא טלַאטשעג

 ,ּפיר רעטעּביז רעד זיּב ייוו טוט סע .טרָאװ רעטיּב ַא טגָאזעג רימ טסָאהש
 ךימ טזומעג טסָאה וד ןוא ןָאטעג ייוו ריד ּבָאה ךיא .זגורּב טשינ ןיּב ךיא רעּבָא

 -טכַאנ ןוֿפ טריֿפעג ךימ טָאה יליוו ,טשינ רעדָא רימ ּביילג .קירוצ ןעגנַאלרעד

 ןבענ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו ןשוק רָאּפ ַא ץוח ,לַאקָאל-טכַאנ וצ לַאקָאל

 רעטיּב ַאזַא ןעמוק רימ לָאז סע ןעשעג טשינרָאג זדנוא ןשיוצ זיא ףיש רעד

 ר *,טרָאװ
 ענַײד ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא טיירג קירוצ םוק'כ ,גָאט ןרעטיּב ַא טַאהעג ּבָאה'כ;

 ,רעטיּב ױזַא ןעוועג רימ זיא'ס ?ןַײז לחומ רימ טסנָאק -- -- ֹוטסיּב ,סמערָא

 רעסעּב טסיּב וד .רימ רַאֿפ רעֿפטנערַאֿפ ןייק ָאטשינ זיא'ס ,ןייג -- -- ּבָאה'כ

 "? ץשטלַאס ,ןַײז לחומ רימ טסנָאק .רימ וצ ןעמוקעג טסיּב וד זַא טוג יו

 ענעי ,ןַײז לחומ ךיוא רימ טסלָאז וד ליוו'כ לַײװ ,ןַײז לחומ ריד זומיכ;

 רשֿפא .ןעשעג זיא סעּפע רעּבָא ,זדנוא ןשיוצ ןעשעג טשינרָאג שיזיֿפ זיא טכַאנ

 ?,טכַײל ןָא טשינ רימ טמוק ןגָאז ריד ליוו ךיא סָאװ -- -- ןעוועג עקַאט טלָאװ

 ,ןגיוא עקידנגערֿפ ענעסירעגֿפױא טימ ןסעזעג זיא קערוי

 ןַא ?'שאמ לצומ דּוא שידִיי ףיוא ןעמ טגָאז יוװ .קערוי ,'דּוא' ןַא ןיּב ךיא;

 טוג טשינ ןיּב ךיא .עקשעוװעלָאה עטנערּבעגסיױא ןַא ,ץלָאה קיטש טקנעזעגּפָא

 טסיּב וד .טערָאװעג יד זיא סָאד ,רימ רַאֿפ טוג טשינ טסיּב וד ןוא ,ריד רַאֿפ

 קיטש עשירַאנ ענַײז ,טײקיניזטכַײל ס'יליוו --- -- וצ ,קירעיורט וצ ,טסנרע וצ

 י--- -- -- ןוא רעּבעל-ןוא-גנול רעכעליײרֿפ ַא ןוא ץַאיַאּפ ַא .טוג רימ ןעוט

 ",רענַאקירעמַא ןַא ןוא;

 ,ךיוּב ןלוֿפ ַא ּבָאה'כ .ןרעגַאל טנַײֿפ ּבָאה ךיא .קערוי ,טכערעג טסיּב וד;

 -עגסיוא ןּבָאה ייז .רעגנוה רַאֿפ ץלַא ךָאנ רעטיצ ךיא ןוא ,סעדרָאמ ענעסערֿפעגנָא

 זיא סָאװ ןעז ךיוא וטסנעק .ןעז וטסנעק סָאד ,םערָא ןַײמ ףיוא רעמונ ַא טנערּב
 טלָאװעג ךיד ּבָאה'כ ,קערוי ,רימ ּביילג ? רימ ןיא קינייװניא ןרָאװעג טנערּבעגסױא

 ,קערוי ,ארומ ּבָאה'כ .עּביל יװ רעקרַאטש ,סיוא טוַײװ ,זיא קערש .ןּבָאה ביל

 *...ארומ ּבָאה'כ

 ןיוש זיא'ס ,טכיילּבעג רעדיװ ןענעז רָאה עריא ,ףסוי טשינ רעמ םיא טֿפור יז
 ןייק טשינ ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ יז ליוו טדער יז יװ טול .ךַאז ענעוטעגּפָא ןַא
 טָא .ןענעקיײלרַאֿפ טשינ ןעמ ןָאק סָאד ,טיוה עקיטכיל ַא ,םינּפ ןייש ַא .'ץרא'
 ץלַא סָאד ,ףוג ןטקָאטעג םעד ףיוא זדלַאה רעגנַאל רעד ,םינּפ עטצינשעג סָאד
 -- -- ַאוַא ןעמענמורַא ןענָאק לָאמַא ךָאנ רע טעװ .סנַײז ןַײז טנָאקעג טָאה
 / -=----ַאזַא
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 יז טמוק יװ ?ריא וצ רע טמוק יװ ?עקשטינטַײרלָא רענַאקירעמַא ַאזַא

 !? םיא וצ

 -עגסיוא ךיז טלָאװ יז .ןדנוװ טלייה טַײצ --- ןוא טַאהעג ּביל יז טלָאװ רע

 טציא ָאד יז טלָאװ טשינַא ,טוג זיא ךוּת ריא .ןשינעײװכָאנ-רעגַאל יד ןוֿפ טלייה

 יגוצ םעד טקיטעּפשרַאֿפ רעדיוו טָאה רע .עטקידלושרַאֿפ ַאזַא ןענַאטשעג טשינ

 ...לזמ ןייק טשינ טָאה עמ זַא

 טיירדעגסיוא ךיז םעצולּפ רעּבָא ,ןגָאז סעּפע ןּבױהעגנָא ךָאנ טָאה עשטלַאס

 עשטלַאס סָאװ עלעקעּפ ַא ןבעגעג רעטעּפש םיא טָאה וילעמַאמ יד .קעװַא זיא ןוא

 ּבָאה'כ; .לקעּפ םעד טימ עלעטעצ ַא ןעוועג זיא סע .טזָאלעגרעּביא םיא רַאֿפ טָאה

 וטסֿפרַאד טציא .טֿפרַאדעג סע ךיא ּבָאה טלָאמעד לַײװ ליֿפוצ ריד ןוֿפ ןעמונעג

 ענעדלָאג ןגעלעג ןענעז עלעקעּפ םעד ןיא *,ןַײד ךָאד זיא'ס ןוא רעקיטיינ סע

 ,ןרַאלָאד

 ַא ןגעוו תוקֿפס ענַײז טַאהעג טָאה ליעסרַאמ ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד

 רעשיזיױצנַארֿפ ףיוא חלג ןשיטסידָאטעמ ַא ךרוד טריֿפעגכרודַא הנותח רעשידִיי

 עקַאט ,עינָאמערעצ ַא ךָאנ טריֿפעגכרודַא טָאה סָאװ ֿבר ַא ןענוֿפעג טָאה יליוו ,דרע

 ַאטנַאס יד ןּפַאכ ןלעװ רעדנעלגנע יד ּביױא .טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא םעד ןיא

 ןקישרַאֿפ טשינ ,יולּב םַאיליװ רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ,ּבַײװ סָאד יז ןלעװ ַאסָאר

 ךיז טעװ סָאװ לוסנָאק ַא ןוא םייה ַא ןּבָאה יולּב .סרמ ןוא .רמ ,ןרעּפיצ ןייק

 יעדווירק רעייז ןעמעננָא

 "נָאק רענַאקירעמַא רעד רָאנ טשינ טַאהעג טָאה הנותח ס'יליוו ןגעוו תוקֿפס

 רע סָאװ .קנַאדעג ןיא ןעשטלַאס טלדיזעג ףסוי טָאה ,עקטסינוטרָאּפָא ןַא .לוס

 יז ,תמא ןוֿפ טַײװ טשינ ןעוועג זיא ףיש רעד ףיוא טלָאמעד טגָאזעג ריא טָאה

 זיא יז .זַײרּפ ַא רַאֿפ ךיז טֿפױקרַאֿפ רעּבָא ,םענייא וצ רָאנ טֿפױקרַאֿפ ךיז טָאה

 טָאה ףסוי .הנוק רערעסעּב ַא ןזיוװַאּב םעצולּפ ךיז טָאה ,ענַײז ןעוועג ןיוש

 םינּפ ןיא ןֿפרַאװ ןענָאק ריא לָאז רע ,רעגַאל םעד ןכוזַאּב רעדיוו לָאז יז טרַאװעג

 טָאה רע ןוא ,ןעמוקעג טשינ רעמ זיא יז .רעטרעוו ערעטיּב עלַא יד ןַײרַא

 ,ןקָארשעגרעּביא ןַא ? ריא וצ רע טָאה סָאװ .ריא ףיוא ןָאט קוק ַא שטָאכ טשלחעג

 רעד ,זָארטַאמ-ריטנולָאװ רעטשרמולּכ רעד .ןרעגַאל יד ןוֿפ דניק טעשטומעגסיוא

 טזָאלעג יז רע טלָאװ ,ןסיוועג עלעציּפ ַא טַאהעג טלָאװ רע ּביוא ,יליוו ץַאיַאּפ

 טגיל טייקנייש טּפיױוה סעשטלַאס ?עקירעמַא ןייק ןעמענ ןעד יז טעװ רע .ורוצ

 יליוו ,ןדניװשרַאֿפ ןוא לענש ןקלעוו ןכַאז יד .טיוה ריא ןוֿפ טײקשירֿפ רעד ןיא

 עצנַאג יד ?טַאהעג הנותח ןּבָאה יז .ןעַײּפשסיױא ןוא גַײֿפ ַא יו ןגָאנסױא יז טעוו

 ַא רָאנ טג ןוא הנותח זיא רענַאקירעמַא עקינױטכַײל יד ַײּב זַא טסייוו טלעוו

 ,רקֿפה ףיוא עשטלַאס עמערָא יד ןזָאלרעּביא טרָאטעג טשינ טָאה רע .לכעליּפש
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 ךיז לָאז יז ּבַײװ ןַײז ןּפעלשטימ לָאז זָארטַאמ ַא ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא יו

 ? ןֿפיש יד ףיוא ןרעגלַאװ םיא טימ

 זומ ,שזַאטָאּבַאס ןיא קידלוש זיא ַײס ,דנַאלגנע טימ המחלמ ַא זיא הלּפעה

 -סגירק ןיא טסישזַאטָאּבַאס ַא ןוֿפ טײקּברַאה רעצנַאג רעד טימ ןרעוו טּפשמעג רע

 ןֿפױקרַאֿפ ןָאק רע סָאװ ןכַאז טסייוו רע זַא טרֿפּב .ןטלַאהעג עקינייא ןּבָאה ,טַײצ

 טּביײלגעג ןּבָאה סקַײמ יד ןוֿפ ייס ,ס'יסוי יד ןוֿפ ַײס ,ֿבור רעד .רעדנעלגנע יד וצ

 טָאה ױזַא .עקירעמַא ןייק ןַײז חלשמ ןוא ןקערשוצנָא םיא גונעג זיא סע זַא

 .ןָאטעג עקַאט ןעמ

 לעּבָאנ ,ןסקַאװעג ןענעז סקַײמ יד ןוא ס'יסוי יד ןשיװצ ןטייקיטסיווצ יד

 "רַאֿפ טָאה עמ .ערעֿפַא-ַײס רעד ןוֿפ ןשינעײװכָאנ ןענעז סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה

 יד ןַא טניימעג רענַאקירעמַא יד ןּבָאה ,'ןוחטּב' ןוֿפ ןשינערָאװַאּב יד טקרַאטש

 ,קַײמ ןדעי ףיוא דשח טימ טציא ןקוק ס'יסוי

 -רַאֿפ ןקידלארׂשי-ץרא ןַא ןלעטשוצ ייז רימ ןלָאז 1 ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ָאט;

 ,סהרֿבס סלעּבָאנ וצ קידלודעגמוא ןרָאװעג לֿבוי זיא *? רעטער

 ןעניֿפעג ןעמ ףרַאד ,ןָאט טשינ ךָאד סע טעװ ריא רעּבָא ,ןֿפלָאהעג טלָאװ'ס;

 ?,ץלָאטש ןטקידנוװרַאֿפ רעייז ןלייה וצ ןעלטימ ערעדנַא

 *+ לשמלע

 עטוג ןענעז ס'יסוי יד .טרָאּפס לשמל .טשינ ןיילַא סייוו ךיא ?לשמל;

 *? סרעלטרָאּפס

 *,סקַײמ יד יװ רעגרע טשינע

 ",טשינ גיוט סָאד;

 "3 סָאװרַאֿפ;

 ",ךעניוועג ןלָאז סקַײמ יד טסעמרַאֿפ-טרָאּפס ַא ןֿפרַאד רימ;

 "קצ ןַא ףוס ַא ןוא ןעניוועג ןזָאל ייז ן'רימ,

 וד יו ווָיַאנ ױזַא טשינ ןענעז סקַײמ יד .ןכַאמ רעגרע ךָאנ ןָאק סָאד;

 עזיוו עשילגנע ןַא ןעמענ זירַאּפ ןייק ךָאד רָאֿפ ךיא ? סָאװ רָאג טסייוו וד .טסניימ

 לָאּבסיעּב .לָאּבסיעּב רַאֿפ םעלַאּב ַא ןכוז זירַאּפ ןיא לעװ ךיא .עניטסעלַאּפ ןייק

 : לכיימש ַא שטָאכ ביג ,לֿבוי ךַאל .ס'יסוי יד ןוֿפ רעסעּב רעכיז סקַײמ יד ןענָאק

 ",שטצעמ ַא ןליּפשרַאֿפ ךרוד רענַאקירעמַא יד ןוֿפ רעצרעה יד ןעניוועג

 ,ןגיוושעג טָאה לֿבוי

 ",ןכַאל טשינ טנעק ריא סָאװ זיא ס'יסוי ךַײא טימ הרצ יד;

 לסיּבַא טרעהעג טסלָאװ וד ּביוא ? רָאמוה רַאֿפ שוח ןייק טשינ ןּבָאה רימ,

 ".רעקיטש ךיז ןוֿפ ןסַײר ןענָאק רימ .ןציוו ערעזדנוא ןוֿפ רעמ

 ןכַאל ןוא ךיז ןענַאּפשּפָא ןגעוו דער ךיא .ןכַאלּפָא ןגעו טשינ דער ךיא;
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 גיצ ַא יװ רעטכעלעג ַא ןיא ןזָאלעצ ךיז םּתס .ןיז ןָא ןוא גרָאז ןָא ,שירַאנ

 *,ךיז טעקעמעצ

 *? ֿבצמ רעזדנוא ןיא;

 טעװ ַאסָאר ַאטנַאס רעד ןוֿפ ץעמע זַא רעכיז ןכַאמ וצ קיטכיוו ןעוועג זיא סע

 .עלַארטנעצ-הנגה רעד וצ טכירַאּב ַא ןּבעגרעּביא ןוא לארׂשי ןייק טקעריד ןעמוקנָא

 ּפָארַא ןוא ףױרַא טֿפָא ױזַא ןעייג סָאװ עלַא יד ןעק שזַאנָאיּפש רעשילגנע רעד

 ןרעשּפָא ךָאנ טעװ רע זַא .ףיש רעד ןוֿפ ּפָארַא ןטלעז זיא לעּבָאנ .ףיש רעד ןוֿפ

 ןיא ףיש רעד ףיוא ףױרַא זיא רע טניז טזָאלרַאֿפ ךיז טָאה רע סָאװ דרָאּב יד

 רשֿפא םיא טעװ ,רעדיילק עשיחלג ענַײז ןָאטנָא ךָאנ וצרעד ןוא ,רָאמיטלַאּב

 יעזיוו ַא ןעמוקַאּב וצ ןעגנילעג

 טכַאװַאּב ןעוועג ןענעז זירַאּפ ןיא טַאלוסנָאק ןשילגנע םעד םורַא ןסָאג יד

 ךיוא .ןטנעגַא-םייהעג עשילגנע ןוֿפ ַיײס ,"יעטריס; רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ ַײס

 ,טרינָאיּפש ןוא טיהעג ןרעוו 'דסומ' ןוֿפ ןוא ץנעגַא רעשידַיי רעד ןוֿפ ןעָארויּב יד

 ןעמוקעג טשינ זיא ןוא טרינָאֿפעלעט טָאה רע זַא טוג .טנרָאװעג ןלעּבָאנ ןעמ טָאה

 ,ָארויּב ןיא

 "עגנָא ,דרָאּב ןַײז טימ עדַאסַאּבמַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןַײרַא זיא לעּבָאנ

 ,רעדיילק עשיחלג ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא רע .רעגריּב רעטושּפ רעדעי יו ןָאט

 ןשילגנע םוצ עשַאטַא-רוטלוק ןשינַאקירעמַא םעד ןוֿפ ווירב ַא טימ ,דרָאּב ַא ןָא

 ןענָאק לָאז רעכעלטסַײג רענַאקירעמַא רעד עכעלגעמ ץלַא ןָאט לָאז רע לוסנָאק

 .עניטסעלַאּפ ןיא רעצעלּפ עקילייה יד ןכוזַאּב

 חלג םעד ןזַײװ וצ טריטולַאס ןּבָאה טַאלוסנָאק ןשילגנע םַײּב טַײלכַאװ יד

 רע רעּבָא ,ןָאק רע סָאװ ןָאט וצ טגָאזעגוצ טָאה לוסנָאק רעד .ץרא-ךרד רעייז

 יד ןגעוו יאדװַא טסייוו לעּבָאנ רעטָאֿפ .ןָאדנָאל ןייק ןקישרעּביא ןינע םעד זומ

 .ןטסימערטסקע עשיטסינויצ יד ןוֿפ טָאה עמ סָאװ תורצ

 ,עזיו יד ןעמוקַאּב טָאה לעּבָאנ זיּב געט עכעלטע רָאנ ןעמונעג טָאה סע

 טרָאד ןיוש ַאסָאר ַאטנַאס יד זיא ליעסרַאמ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו רעּבָא

 ןיוועּב רעטסינימ-ןרעסיוא ןשיטירב םוצ גנואָארד-טױט ַא טניז .ןעוועג טשינ

 טנָאקעג טשינ רעמ יעסרָא'ד יעק טָאה ,זירַאּפ ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא

 -ערג יד ףיוא רעווש ןרָאװעג זיא סע .טירטס גנינוַאד ןוֿפ סעטָאנ יד ןרירָאנגיא

 רעדעי .ליעסרַאמ ןוֿפ טרָאּפ םעד ןיא ןרָאװעג גנע זיא ַאסָאר ַאטנַאס רעד .ןצענ

 -קנירט יד ןיא ןֿפױק טנָאקעג רעטעּפש טָאה ףיש רעד ףיוא ףיױרַא זיא סָאװ

 ןּבָאה רעדנעלגנע יד .ןָאיּפש ןשילגנע ןַא ןוֿפ ןעמונעג עיֿפַארגָאטָאֿפ ןַײז ןלַאקָאל

 ןּבָאה ןזױצנַארֿפ יד .געװַאּב ןדעי רעַײא ןטיה רימ :ןרעהוצנָא ןבעגעג טימרעד

 צנָא ןּבעגעג טימרעד ןוא ןֿפָארטש ענעדײשרַאֿפ ףיש רעד ףיוא טגײלעגֿפױרַא

 ,םיׂשעמ ערעַײא עלַא ףיוא רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק טשינ רעמ ןלעוו רימ : ןרעה
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 וצ גנוטכיר רעד ןיא ןעמונרַאֿפ ךיז ןוא רעקנַא ןּבױהעגֿפױא טָאה ףיש יד

 ןליטש ַא טכוזעג לַײװרעד טָאה ןַאלימ ןיא 'דסומ' רעד .עטכוּב רעָאנעג רעד

 סָאװ עירענישַאמ-טרָאּפ יד רעּבָא ,ןעועג טוג טלָאװ ַאָאנעג .ןדנַאל וצ טרָאּפ

 ,טכיררַאֿפ ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא המחלימ רעד ןיא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא

 ,סענימ ןוֿפ טקיניירעגסױא ךעלטנירג ןעװעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא טרָאּפ רעד

 ףיוא טרַאװעג ןוא גערּב ןשינעילַאטיא םעד עזַאּפ ןעמוושעג זיא ףיש יד

 ,סעיצקורטסניא

 רע טָאה לַײװרעד ןוא ףיש רעד ןוֿפ העידי ַא ףיוא טרַאװעג טָאה לעּבָאנ

 וצ ןעוועג טכַײל טשינ םיא זיא סע .רעגַאל-םיליּפעמ םעד ןיא ןגױצעגנַײרַא ךיז

 ",שטַײד ַא טנעז ריא זַא ןעניימ ייז; ,םיטילּפ יד טימ טֿפַאשדנַײרֿפ ַא ןדניּברַאֿפ

 ןייק טנעקעג טשינ ןּבָאה םיטילּפ יד .דוס ַא טזָאלעגּפָא םיא עלעּבײל טָאה

 -כרודַא ַײרֿפ טנַאקעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ךַארּפש עקיצנייא יד ,שילגנע

 ןעוועג יאדװַא טנעז ריא; .שידִיי וצ ךעלנע ױזַא זיא סָאװ ,שטַײד ןעוועג זיא ןדער

 ,ןֿפערט טלָאװעג עלעּביל טָאה *,דנַאלשטַײד ןטריּפוקָא ןיא ןַײלּפַאשט ַא

 ",המחלימ רעד תעּב עּפָאריײא ןיא ןעוועג טשינ ןיּב ךיא ,ןיינ;

 -עמַא ןַא זיא רע סָאװ גונעג טשינ ,ןלעּבָאנ ןדיײמוצסיוא טכוזעג טָאה ףסוי

 טָאה לעּבָאנ .הנותח ס'יליוו ןיא קלח ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,יליוו יו רענַאקיר

 וד ,שילגנע ןענרעל ךיד לעװ ךיא; .םיא טימ ןרֿבח טלָאװעג ךיז אקווד רעּבָא

 ,טגײלעגרַאֿפ לעּבָאנ טָאה ?,תירֿבע ךימ ןרעל

 ".תירֿבע ןענרעל ךָאנ ףרַאד ןיילַא ךיא;

 "ןעגנוטַײצ עשיערבעה טסנעייל וד עז ךיא;

 "נונעג ןעק ךיא זַא ןמיס ןייק טשינ זיא סָאד;

 "ינונעג סע זיא רימ רַאֿפ,

 "? שטַײד ַא עקַאט ריא טנעז רשֿפא ?שטַײד טוג ױזַא ריא טנעק ןענַאװ ןוֿפ,

 ,םיא ןוֿפ ןעּפעשטוצּפָא ךיז ידּכ טקַאט ןָא ןעוועג ןוויּכּב ףסוי זיא

 *,ןֿפָארטעג טסָאה וד;

 ".רענַאקירעמַא ןַא טנעז ריא סייוו'כ ,טקידלושטנַא;

 ",ןרעטלע עשטַײד ןוֿפ רענַאקירעמַא ןַא;

 7? ָאד ריא טוט סָאװ ָאט;

 ".ָאד ךיא ןיּב רַאֿפרעד עקַאט;

 *,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא;

 *,ןָאטעגּפָא ןּבָאה ןשטַײד יד סָאװ ןכַאז עכעלקערש עלַא יד ןגעוו טסייוו וד;

 טרעײלשרַאֿפ טָאה ריא סָאװ לדיימ סָאד ,ןעשטלַאס טגערֿפ ? סייוו ךיא יצ;

 ",ץיליוו וצ

 ךיא ,לחומ ַײז .ריא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ רוחּב רעד ןַײז טזומ וד;

 ",ןֿפלעה טלָאװעג רָאנ ריא ּבָאה
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 *,שטַײד ַא ןוֿפ לעיצעּפס ,לּבָאנ רעייז ? ןֿפלעה;

 ךיא -- -- ןָאטעגּפָא ןּבָאה ןשטַײד יד סָאװ טסּוװרעד ךיז ּבָאה ךיא ןעוו;

 ןַא ןוֿפ ןירענַאקירעמַא ןַא זיא עמַאמ ןַײמ .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג ןיּב

 "שטַײד ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא עטַאט ןַײמ רעּבָא ,החּפשמ דנַאלגנעדַײנ רעטלַא

 יעקירעמַא ןייק טכַארּבעג םיא טָאה עמ ןעוו רָאי ןּביז ןעוועג טלַא זיא רע .דנַאל

 -- סגיזוק ,סעקינעמילּפ ,סעמומ ,סרעטעֿפ דנַאלשטַײד ןיא ךָאנ טָאה עטַאט ןַיײמ

 סנַײמ זַא ןַײז סע ןָאק .טקַאטנָאק ןייק ןטלַאהעגנָא טשינ ןּבָאה רימ .םיֿבורק ךס ַא

 ,ןפורטײץַאזנַײא סדרַאהנייר ןיא רָאג רשֿפא ? ָאּפַאטסעג ןיא טנידעג טָאה ןיזוק ַא

 "נעמ רָאטקָאד ? רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא רשֿפא ? סקינשטָאּבָאלג ןיא רעדָא

 סָאװ דלַאװנכוּב ןוֿפ עיטסעּב יד ךיוא רשֿפא ןוא ,ֿבורק ַא רענַײמ ןַײז ןָאק עלעג

 .טיוה רעטריוטַאט רעייז ןוֿפ ןרושזָאּבַא ןכַאמ וצ ידּכ ןשטנעמ ןליוק טזָאלעג טָאה

 סעּפע טלָאװעג ּבָאה ךיא .םערָא ריא ףיוא טרוטַאטסױא רעמונ ַא טָאה עשטלַאס

 *,ריא רַאֿפ ןָאט

 *,הֿבוט ַא ןָאטעג ריא טָאה ריא ,ףָאה ךיא;

 רעד זיא סָאד רעּבָא ,ייו רשֿפא ריד וט ךיא .רוחב רערעַײט ַא זיא יליוו,

 ךס ַא ןּבָאה רימ .שטנעמ ַא ןוֿפ ךוּת םעד ןעמ טנעקרעד רַאֿפעג ַא ןיא .תמא

 ,רוחּב רעטוג ַא זיא יליוו .רעהַא ןעמוקעג ןענעז רימ רעדייא טכַאמעגכרודַא

 ",ןריטנַארַאג ךיא ןָאק סָאד

 ".ןרעה וצ סָאד ןדירֿפוצ ןיּב ךיא,

 ,ןײלַא ךיז רַאֿפ ןריטנַארַאג טשינ ןָאק שטנעמ ַא .ןריטנַארַאג ,גָאז ךיא;

 ?דנַאלשטַײד ןיא שטַײד ַא ןּבילּבעג טלָאװ עטַאט ןַײמ ביוא ןעוועג טלָאװ סָאװ

 רשֿפא .עדנַאגַאּפָארּפ סעסלעּצעג ןוֿפ ןרָאװעג טרוּכישרַאֿפ ךיוא ךיא טלָאװ רשֿפא

 -עיצַארטנעצנַאק ַא ןיא עיטסעּב ַא ,ןַאמ-סע-סע ןַא ןרָאװעג ןיילַא ךיא טלָאװ

 סָאװ סייוו ךיא .טלעוו רעקידניז רעזדנוא ףיוא ןּבָאה תונמחר טָאג לָאז ? רעגַאל

 ןַײמ ןעמענוצ ךרוד םיֿבורק ענַײז ןוֿפ דניז יד ןשיװּפָא ליוו רע .ףסוי ,טסכַארט וד

 ריד וצ זיא יז זַא טסּוװעג טשינ תמאּב ּבָאה ךיא .לחומ רימ ַײז ,דנַיײרֿפ-לדיימ

 ?,עטרֿבח ַא יו רעמ

 ריא לָאז .לדיל שידִיי ַא טגניז ?ָאטשינ רעמ זיא ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ';

 -- -- ַארַאֿפ סָאװ .ןעשעג טנָאקעג טָאה סָאד יו ןײטשרַאֿפ רָאנ ליוו ךיא .טוג ןַײז

 ?.לעגש ױזַא ךיז ןטַײּב ןכַאז זַא ,ץרַאה ריא ,חומ ריא טעּברַא יו ,ןיימ'כ

 ַא טוט סָאװ םולּב יד יװ יז זיא ,ןעִילּבעצ וצ ןָא ךיז טּבייה ױרֿפ ַא לעווע

 רָאנ ליוו ,טעװעטרילֿפ ,טריטעקָאק .לַארטשנוז ַא ןוֿפ ןשוק ךיז טזָאל יז זַא הֿבוט

 ןָא ךיז טּבייה רעטעּפש טשרע .טנעה יד ףיוא ןרעוו ןגָארטעג רָאנ ליוו ,ןעמענ

 ןטיירג סָאד ,ןּבעג וצ ןליוו רעד ,טייקכעלרעטומ ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןעלקיװטנַא וצ

 *,קינָאה סניּב רעד רַאֿפ ןטֿפַאז

 ".דניק ןייק טשינ ןיוש זיא עשטלַאס,
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 ךַײלגרַאֿפ .גנוי רָאג ךָאנ יז זיא ,ןרָאי-המחלימ יד ,רעגַאל םעד ּפָארַא ןכער;
 וד .עלעטַאט ןיילק ַא ןרָאװעג ןריוּבעג ,ךיז טכַאד ,טסיּב וד .ךיז וצ טשינ יז

 סָאװ רעּבָא ,ריד טימ ןעוועג טוג יאדוװַא ריא טלָאװ סע ןוא ,ךיז ןוֿפ ןּבעג טסנָאק
 ךיז טָאה סָאװ ױרֿפ ענעסקַאװרעד ַא ןעזעג לָאמַא ּבָאה ךיא ?ןָאט ןעמ ןָאק
 ,ןרָאי-רעדניק עריא ןיא טַאהעג טשינ סע טָאה יז לַײװ עקלַאיל ַא טימ טליּפשעג
 * םערָא ןֿפױא רעמונ-רעגַאל ַא טימ שטנעמ ַא ןַײז לחומ טשינ ןעמ ןָאק יו

 "עג טָאה ףיש יד .רעגַאל-םיליּפעמ ןיא ןּבילּברַאֿפ גנַאל טשינ זיא לעּבָאנ

 ,רינעװטרַאּפ ןשינעילַאטיא םעד ןיא טרעקנַא

 לאז

 לגנַארעג

 ךיז דרַאי דנַאלטָאקס טָאה רינעװטרָאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא לעּבָאנ ןעוו
 טימ םי םוצ גנַאהרעּבירַא-גרַאּב ַא ףיוא זיוה ַא ןיא טרעגריּבעגנַײא טַאהעג ןיוש
 ןיש טָאה לֿבוי .ַאסָאר ַאטנַאס רעד וצ טקוקעגרעּבירַא ןּבָאה סָאװ רעטצנעֿפ
 ןוֿפ ָארויּב ןיא עקרַאטערקעס ַא יװ טעּברַאעג טָאה סָאװ לדיימ ַא סנַײז טַאהעג
 -כַאװש ַא טַאהעג לָאמַא טָאה רע זַא טנָאמרעד ךיז טָאה לעּבָאנ .דרַאי דנַאלטָאקס
 -סיוא ,ּפָאק ןֿפױא לטערעּב שיזױצנַארֿפ ַא ןָאטעגנָא טָאה רע ,ןלָאמ וצ טייק
 טָאה רע .רעדנעלגנע יד ןוֿפ זיוה ןּבעג עקַאט סוֿפַײרד ןשירעלָאמ ַא טלעטשעג
 ןכַאמ טצעזעגקעװַא ךיז ןוא לקנעּב ַא טגרָאּבעג דרַאי דנַאלטָאקס ןוֿפ ָארויּב ןיא
 ןוא טֿפַאשדנַאל ענייש יד ןטסָאמעג ןּבָאה ןגיוא ענַײז .םורַא םעד ןוֿפ סעציקס
 ,רעדנעלגנע יד וצ טמוק סע רעװ טיהעג ךיוא

 -טרָאּפ םעד וצ ןעמּוושעגוצ טכירעגמוא זיא לֿפיש-סיש שירעטילימ ןיילק ַא
 לקניוו-גנודנַאל םוצ זדלַאה ןלָאמש םעד ןיא ןייטש ןּבילּבעג זיא ןוא ,םױצּפָא
 סיוא טוַײװ סע .ַײּברַאֿפ זיא גָאט ךָאנ גָאט .ןענַאטשעג זיא ַאסָאר ַאטנַאס יד ּוװ
 טָאה סָאװ .ַאסָאר ַאטנַאס יד ןטלַאהרַאֿפ וצ ןרָאװעג טקישעג זיא לֿפיש סָאד זַא
 ,חעיסנ רעטַײװ ריא וצ ףיש יד ןטכירסיוא ןעמונעג טָאה עמ 1 ןָאט טנָאקעג ןעמ
 טַאהעג ןעמ טָאה רָאמיטלַאּב ןיא .קיליּב ןוא גונעג ןעוועג ןענעז טנעה-סטעּברַא
 -רעּבירַא ןענָאק לָאז עמ עטסקיטיינ סָאד רָאנ ןָאטעג .ףיש יד טכיררַאֿפ לסיּבַא
 -פָא ןוא ןלייט ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה ליעסרַאמ ןיא ,קיטנַאלטַא םעד ןעמיווש
 ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ָאד טשרע .ךעלצונ ןעוועג טשינ רעמ ןענעז סָאװ ןעגנומיוצ
 .ןענױשרַאּפ רעטנזיוט ןעמענוצֿפױא ףיש יד ןטיירגוצוצ טעּברַא רעסיורג רעד וצ
 עיצַאקינומָאק ןיא טסילַאיצעּפס ַא ,ןונמַא ,רֿבח ַא ךָאנ ןגָארקעגוצ ןּבָאה ס'יסוי יד
 ,הנגה רעד ןוֿפ ןלַאנגיס ןוא ןושל ןטרירֿפיש םעד ןיא ןוא
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 ,ףיש רעד ףיוא ןטנוא ןלַאטעמ ןוֿפ ןרעּפמילק ַא ,סרעמַאה ןוֿפ ּפַאלקעג ַא

 טשינ ,דרַאי דנַאלטָאקס ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןביוא ןענישַאמ-ּבַיײרש ןוֿפ קיוּפעג ַא

 -ּפערט טכַארּבעג גָאט ןלעה ןטימ ןיא טָאה עמ ,ןרעוּוצנָא סָאװ ןיוש ןעוועג

 סע .ףיש-רישזַאסַאּפ רענעזָאלרַאֿפ ַא ןוֿפ טֿפױקעגּפָא טָאה עמ סָאװ סרעדנעלעג

 ןריֿפ ךיז טיירג ַאסָאר ַאטנַאס יד זַא דוס ןייק ןעוועג טשינ םענייק רַאֿפ רעמ זיא

 רעדנעלגנע יד ןוֿפ ןטיהסיוא טשינ ךיז ןָאק עמ .ןענױשרַאּפ טימ גנודָאל עלוֿפ ַא

 ,םי ןֿפױא ייז ןוֿפ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןריּבורּפ ןעמ טעװ ,השּבי רעד ףיוא

 ,עלעּבייל םעניילק םוצ טזָאלעגנַײרַא טשינ רעדיוו ןעמ טָאה ליעסרַאמ ןיא

 טָאה ַאיּבמולָאק ןוֿפ לוסנָאק רעד ,רעסעּפ טיירגעגוצ ןעמ טָאה ָארויּב ןַײז ןיא

 רעטכַײל טעוװ ַאיּבמולָאק ןייק עזיוו ַא טימ .סעזיוו ןעלּפמעטשוצנַײרַא טגָאזעגוצ

 ,ץּפיל' ַא זיא סַאּפ רעד זַאק .סעזיוו-טיזנַארט עשינעילַאטיא ןעמוקַאּב וצ ןַײז

 ,טרעדנווװעג ךיז קערוי טָאה *? סעזיוו עקיטכיר ןעמ ףרַאד סָאװ

 ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה יז יצ גנוריגער רעשיליוּפ רעד ַײּב ךיז ןגערֿפנָא;

 -עגֿפױא עלעּבייל טָאה *,גנַאג ַא ךימ גלָאֿפ זיא ,ןעמָאנ ַאזַא ןוא ַאזַא ףיוא סַאּפ

 יצ ַאיּבמולָאק ןוֿפ לוסנָאק ןגיה םעד ןעגנילקוצנָא טכַײל זיא סע רעּבָאא ,טרעלק

 ? זירַאּפ ןייק רעדיוו וטסרָאֿפ ןעוו .סעזיוו טנזיוט עכעלטע ןּבעגעגסױרַא טָאה רע

 ןיא רעטסינימ ַא ןוֿפ בַײװ סָאד זיא טעָאּפ ןשידִיי רעװעשרַאוװ ַא ןוֿפ רעטכָאט יד

 רעּבַײרש עשידִיי יד ַײּפ גערֿפ ,סערדַא ןוא ןעמָאנ ריא ךיז סיוורעד .עילַאטיא

 *,ןֿפלעה זדנוא ןוא הּכלמה רתסא עַײנ ַא ןרעוו יז טעוו רשֿפא .זירַאּפ ןיא

 ןרָאװעג ךיג ןענעז סקַיײמ יד ןוא ס'יסוי יד ןשיווצ ןטסעמרַאֿפ-סטרָאּפס יד

 טָאה ,ןעמַאזוצ עקידלארׂשי-ץרא ןוא רענַאקירעמַא ,טֿפַאשנַאמ-ףיש יד ּווװ ןליּפש

 יד .טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ עכעלטנגוי עקיטרָא ןוא ,טַײז ןייא ןוֿפ טליּפשעג

 ןענעז ןטכַאנ-וצ-תּבש יד ןיא .סקיטנוז יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענעז ןטסעמרַאֿפ

 טליּפשעג טָאה עמ .,ןרעַײֿפ-רעגַאל ,ס'הרודמ ןוא סקינקיּפ ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא

 ,רעדיל עשיצולח עשיערּבעה ןעגנוזעג טָאה עמ ,סענילָאדנַאמ ןוא סערַאטיג ףיוא

 רעד ןוֿפ טסעג .ןלַאוטיריּפס עשירעגענ-שינַאקירעמַא ,רעדיל-טסקלָאֿפ עשידִיי

 טֿפָא ץנַאג .ןעגנַאזעג עשינעילַאטיא ערעלוּפָאּפ ןעגנוזעג ןּבָאה טנגוי רעקיטרק

 ,שיטָאקס ַא ןעגנוזעג גנַאהרעּבירַא-גרַאּב ןֿפױא זיוה םעד ןוֿפ טסַאג ַא ךיוא טײה

 ,דילקלָאֿפ רעשלעוו רעדָא ,שידַײא

 ןטעּברַאֿפ טָאה ,גנַאהּפָארַא-גרַאּב ןֿפױא זיוה םעד ןוֿפ ,לעװדלַאק סַארָאה

 רַאֿפ טנֿפעעג טָאה סַארָאה ,שטַאקס לזעלג ַא ןעקנירט ָארויּב ןַײז ןיא ן'לֿפוי

 ןקיטיינמוא ןוא ימ עטסיזמוא ןרָאּפשרַאֿפ ךַײא ליוו ךיא? :סעקעט ענַײז ן'לֿבוי

 סָאװרַאֿפ ,ןסַײרוצכרודַא ךיז טייקכעלגעמ םוש ןייק טשינ טָאה ריא .קיטייוװיץרַאה

 "?ןרעגַאל סרעלטיה ןיא ןרָאװעג טעשטומעגסיוא ןיוש ןענעז סָאװ יד ןעשטומ

 יד ןעשטומ רעטַײװ סָאװרַאֿפ, :שטַאקס ןַײז ןוֿפ ןָאטעג פוז ַא טָאה לֿבוי

243 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 יד ,סע גערֿפ ךיא .עגַארֿפ עטוג ַא זיא ,ןרעגַאל סרעלטיה ןיא עטעשטומעגסיוא

 ןעניֿפעג טשינ לָאמניק טעװ דנַאלגנע .סע טגערֿפ טלעװ עטריזיליוויצ עצנַאג

 *,ךעֿפטנערַאֿפ ןייק

 וצ רעדָא ,רסומ ריד ןגָאז וצ רעהַא טכַארּבעג טשינ ךיד ּבָאה ךיא ,לֿבוי;

 ךיא ּבָאה .ןשטנעמ עשיטקַארּפ ,עשיגָאל עדייּב ןענעז רימ .ריד ןוֿפ סע ןרעה

 ןוא עשיגָאל ןוֿפרעד ןעיצ טסעװ וד זַא ףָאה ןוא ןטרָאק ענַײמ ריד רַאֿפ טנֿפעעג

 *.ןריֿפסױא עשיטקַארּפ

 עטכישעג רעצנַאג רעייז ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא טנרעלעג ןּבָאה ןשטנעמ ענַײמ;

 ,שיגָאל ןַײז וצ שיטקַארּפ טשינ ןוא ,שיטקַארּפ ןַײז וצ שיגָאל טשינ זיא סע זַא

 ןּבַײלּב וצ טײקנסָאלשטנַא רעייז ,קיגָאל רעדעי ןגעק זיא ץנעטסיזקע םצע רעייז

 *.שיטקַארּפ ןַײז וצ ןוֿפ טַײװ זיא ןדִיי

 -עג ןרעו עניטסעלַאּפ ןוֿפ סעגערּב יד .טכַאמסיורג ַא זיא דנַאלגנע ,לֿבוי;

 ןדנוא ןֿפָאה רָאג וטסנָאק ױזַא יו .ןטָאלֿפ טֿפול ןוא םי עקיטכַאמ ןוֿפ ןטיה

 *,םיסינ ןיא טסּביילג וד זַא רָאֿפ טשינ רימ לעטש ךיא ? ןעמוקוצַײּב

 טקידיײטרַאֿפ ןוא טיה סָאװ הכולמ ןַײד ןוא ,םייה ןַײײד טסָאה ,סַארָאה ,וד;

 טשינרָאג ןּבָאה ןשטנעמ ענַײמ .םיסינ ןָא ןריטסיזקע טסנָאק וד .םייה ןַײד

 ,ֿבורח זיא ץלַא ,ןזָאלרַאֿפ יז ןּבָאה עלַא ,ןטלַאהוצנָא ךיז סָאװ ןיא סעלַאער

 ,םולח םעד ןיא ןטלַאהנָא ךיז ןזומ ייז .םייה ַא ןוֿפ םולח ַא רָאנ זיא ןּבילּבעג

 *,ןייגרעטנוא רעדָא

 *! םיסינ ןיא טסּבײלג וד ,עגַארֿפ ןַײמ ףיוא רימ רעֿפטנע;

 ַא יװ ןעלדנַאה ןּביײהנָא קירוצ לָאז שטנעמ ַא ידּכ סנ ַא ןעד ףרַאד עמ,

 לָאמַא ךיז טסעוװ ןיילַא וד זַא ּביילג ךיא .שטנעמ םעניא ּביילג ךיא ? שטנעמ

 ַא טסיּב וד זַא ּביילג ךיא לַײװ ,סַארָאה ,טעּברַא רעקיטציא ןַײד טימ ןעמעש

 ".שטנעמ

 רעּביא דנַאלגנע טימ ןסַײרנַײא טשינ ךיז טעװ עילַאטיא זַא טסייוו וד;

 *ןדִיי טרעדנוה עכעלטע

 טשינ ךיז טָאה רענייק .םענייק טימ ןסַײרנַײא טשינ ךיז טעװ רענייק ,ןיינ;

 "ןדִיי ןָאילימ עכעלטצ רעּביא וליֿפַא םענייק טימ ןסירעגנַײא

 טכַאמ רעשינעילַאטיא רעד ַײב ןצנעוורעטניא יד .טריקָאלּב זיא ףיש ןַײד,

 ןטלַאּפש ןוא ןקעטש-רעדנּוװ ןַײז טימ ןעמוק לָאז השמ ןדַײס .ןֿפלעה טשינ ןלעוו

 *.טנַאװ-גנודנַאל יד ךַײא רַאֿפ

 "ּפָאק םעד רע טצונ לָאמלייט ,ןקעטש םעד לָאמעלַא טשינ טצונ השמ,

 7? טגַאװ-גנודנַאל רעד ןיא ּפָאק םעד ןגָאלש טסניימ וד,

 -עג רעווש טָאה טָאג ןוא' .ץרַאה ןכרוד לָאמלייט ןעמוק םיסינ ערעזדנוא;

 ...הערּפ ןוֿפ ץרַאה סָאד טכַײל רע טכַאמ לָאמליײט '",הערּפ ןוֿפ ץרַאה סָאד טכַאמ

 ךיז ,ףָאלש ןָא טכַאנ ַא ךָאנ ,לָאמַא טסנָאק .ץרַאה ַא טסָאה ,סַארָאה ,וד וליֿפַא
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 רעד .רעטסינימ-ןרעסיוא רעַײא טימ ךיוא ןֿפערט ןָאק'ס ,ןֿפלעה וצ זדנוא ןטָאּבנָא

 טשינ טּביילג סָאװ דיי ַא זַא טגָאז עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ

 *..,טסילַאער ןייק טשינ זיא םיסינ ןיא

 ריד רַאֿפ ּבָאה ךיא ,ילעמַאמ, :רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא ףסוי

 טגָאזעג תודע טָאה סנרּפ רָאטקָאד .תלד הילע טימ ןרָאֿפ טסעוװ וד .סעַײנ עטוג

 ",טקיטעטשַאּב ןיוש טסיּב וד ,ֿבצמ ןַײד ןגעוו

 *9 ןילַא ךיא;

 רעד ,ריד טימ ןרָאֿפ טצו עלהנח ,דניק ןַײד טימ ןדיישעצ טשינ ךיד טע'מ,

 ",ךיוא רעטעֿפ

 *,דגיק ןַײמ ךיוא טסיּב וד;

 ףיש רעד ףיוא רַאטינַאס ַא ןיּב ךיא .וילעמַאמ ,ךעלגעמ טשינ זיא סָאד;,

 ַא טימ ןרָאֿפ טסעוװ וד .עיציזָאּפ ןַײז ףיוא רענלעז ַא יו זיא'ס .תיּב הילע ןוֿפ

 "נָא ןוא ןטייקכעלמעװקַאּב עלַא ןַארַאֿפ ןענעז סע ּווװ ףיש רעלַאגעל ,רעלַאמרָאנ

 ",ןטייקירעווש ןָא ,טקעריד ןעמוק

 *? ןרעדנע ךָאנ סע ןָאק עמ;

 "? ןרעדנע סעּפע סָאװ;

 *,ךיד טימ ןעמַאזוצ ןרָאֿפ ליוו'כ,

 *,ךעלגעמ טשינ זיא סָאד,

 "? ןעמונרַאֿפ ןיוש זיא ףיש רעלַאגעלמוא רעד ףיוא ץַאלּפ ןַיײמ,

 י-- -= -- טַײצ עצנַאג יד ךָאד טסָאה;

 *,לֵסָאי ,ריד טימ ןעמַאזוצ ןַײז ליוו'כ,

 = == ןילעמַאמ,

 ",לסָאי ,ריד טימ ןדייש טשינ ךיז ליוו'כ,

 ןענעז סרעטעּברַא .געט עלַא יו ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ףיש רעד ףיוא גָאט רעד

 םַײּב ייז טימ ןעמַאזצ טעּברַאעג טָאה טֿפַאשנַאמ יד ןוא ,טָאטש ןוֿפ ןעמוקעג

 -קיטימבָאנ םעד טימ ןעמוקעגנָא זיא חילש רעלעיצעּפס ַא .ףיש יד ןטכירסיוא

 סרעטעּברַא עשיטָאטש יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא טעּברַא יד ןוא םיור ןוֿפ גוצ

 טָאה רע .ןַאטיּפַאק-סֿפיש רעד ּפָארַא זיא ייז טימ ןעמַאזוצ ,ףיש יד ןזָאלרַאֿפ ןּבָאה

 ,טנַאדנעמָאק-טרָאּפ ןוֿפ ָארויּב םוצ טלַײאעג

 ןוֿפ ווירּב ןטלגיזרַאֿפ ַא טנַאדנעמָאק םוצ טכַארּבעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 ןעמונעג ןוא טנעיילעגרעביא ,ווירב םעד טנֿפעעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד .םיור

 ןוֿפ זיא לגיז רעד ,ריּפַאּפ סָאד ,קֿפס ןייק .ןטַײז עלַא ןוֿפ ווירב םעד ןטכַארטַאּב

 "סיש סָאד ןעמענוצקעװַא לעֿפַאּב ַא זיא סע .טעטילַארימדַא רעשינעילַאטיא רעד

 .ַאסָאר ַאטנַאס רעד ןוֿפ רָאֿפסױרַא םעד טלעטשרַאֿפ סָאװ לֿפיש
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,שיט ןַײז ןיא טקיוּפעג ,רעיוא ןרעטנוא טצַארקעג ךיז טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 ,ןכָארּבעגֿפױא טָאה רע סָאװ לגיז םעד ןוא ריּפַאּפ סָאד טכַארטַאּב רעדיוװ ןוא
 ? לעװדלָאק רָאיניס םעד סע ןזַײװ .טכַאמעג טוג סע זיא ,טכַאמעגכָאנ זיא סע ּביוא
 עילַאטיא -- -- רעּבָא ,דוס ַא זיא סע זַא לעֿפַאּב םעד ןיא טשינ ךיז טגָאז סע

 ןוֿפ רעדנעלגנע יד וצ ןוּבשח ַא ןּבעגּפָא טשינ ףרַאד ןוא הכולמ עַײרֿפ ַא זיא
 ! ןריקיזיר רע ףרַאד סָאװ רעּבָא ,שיטנעטיוא סיוא טעז ץלַא .טוט יז סָאװ םעלַא

 ,םיור ןעגנילקנָא טעװ רע

 ןוא טעטילַארימדַא רעד טרינָאֿפעלעט;? :ןעוועג םיּכסמ טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 ",תוקֿפס ןייק ןּבָאה טשינ טעװ ריא

 עילַאטיא ןיא סעיניל-ןָאֿפעלעט יד .ךיז טוט סע יו רעטכַײל ךיז טגָאז סע
 טרעטשעצ ךס ַא טָאה המחלימ יד .ךעלזָאלרַאֿפ וצ ןעוועג טשינ לָאמנייק ןענעז

 *,קיטביוו זיא סע זַא טגָאז, ,ןטכיררַאֿפ וצ ןזיװַאּב ןיוש ןעמ טָאה ץלַא טשינ ןוא

 -:ײרַא טנַאדנעמָאק רעד טָאה *,קיטכיוו זיא סע; .ט'הצעעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה

 טשינ זיא טנַאדנעמָאק רעד זַא ןעז טנָאקעג טָאה ירוא .לּבַײרט ןיא ןגירשעג

 ,עקטסינָאֿפעלעט רעד ןוֿפ רעֿפטנע ןטימ ןדירֿפוצ

 רעד טָאה *,לקנוט טרעוװ סע רעדייא ןרָאֿפוצּפָא גנונעדרָארַאֿפ ַא ןּבָאה רימ;

 ?,ןגָאירעטנוא ייז ףרַאד עמ ,לױֿפ ןענעז סעקטסינָאֿפעלעט יד; .טגָאזעג ןַאטיּפַאק

 ,עלַארטנעצ-ןָאֿפעלעט רעד ןעגנילק טרעהעגֿפױא טשינ טָאה טנַאדנעמָאק רעד

 טשינ לָאז רע רָאנ סָאװ .ןעמוקַאּב טשינ רע טָאה םיור טימ דניּברַאֿפ ןייק רעּבָא

 ַאסָאר ַאטנַאט יד ןזָאלסױרַא טעװ רע ּביוא .עקיזיר ַא ךיז ףיוא רע טמענ ןָאט

 טעוװ ,ןלױֿפַאּב טשינ סָאד טָאה טעטילַארימדַא יד זַא ןזַײװסױרַא ךיז טעוװ סע ןוא

 טכער ןָא טלַאהרַאֿפ רע ןוא שיטנעטיוא זיא ריּפַאּפ סָאד ּביױא .תורצ ןּבָאה רע

 טָאה רע .תחנ ןייק ןּבָאה טשינ ןוֿפרעד ךיוא רע טעװ ,ףיש עשידנעלסיוא ןַא
 רע רעּבָא ,תוללק רָאּפ ַא ןגירשעגנַײרַא ןוא לּבַײרט סָאד ןּבױהעגֿפױא רעדיוו

 ,םיור טימ דניּברַאֿפ ןייק ןעמוקַאב טשינ ץלַא טָאה

 ,ןַאטיּפַאק םעד טגערֿפעג רע טָאה *? שיטנעטיוא זיא סָאד זַא רעכיז טנעז ריא;

 -נעמָאק רעד סָאװ רעּבָא ,קידלודעג טרַאװעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה טציא זיּב

 ןַאטיּפַאק ַא ,ריציֿפָא ןַא ,רע טלָאװ .גנוקידיילַאּב ַא זיא טגָאזעג טציא טָאה טנַאד

 םעד טַאהעג טלָאװ רע ביוא ערעירַאק ןַײז ןָאק ןיא טלעטשעג ,ףיש ַא ןוֿפ

 לָאז עמ טגנַאלרַאֿפ רע ?טכַארּבעג טָאה רע סָאװ ןריּפַאּפ יד ןיא קֿפס ןטסדנימ

 ןּבַײלּב טשינ ָאד טעװ רע ,וצ ןיוש טלַאֿפ טנוװָא רעד .ףיש יד ןזָאלסױרַא ףֹּכיּת

 ,סעריל ןָאילימ ַא ןּבעג םיא לָאז עמ וליֿפַא ,טונימ עקירעּביא ןַא

 רעד טָאה ,ויטקעטעד ַא טשינ ןוא טרָאּפ ַא ןוֿפ טנַאדנעמָאק ַא זיא רע

 רע .ןריֿפסױא םיא זומ ןוא לעֿפַאּב ַא טָאה רע .ןסָאלשַאּב ךעלדנע טנַאדנעמָאק

 טכַארּבעג םיא טָאה לעװדלָאק רעדנעלגנע רעד ןעוו םיור ןעגנולקעג טשינ טָאה
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 רעד רַאֿפ געוו םעד ןלעטשרַאֿפ ןוא לֿפיש-סיש סָאד ןרעקנַארַאֿפ וצ לעֿפַאּב םעד

 .ַאסָאר ַאטנַאס

 יד רע םיור טימ דניּברַאֿפ ןַײז ןעמוקַאּב טָאה טנַאדנעמָאק-טרָאּפ רעד

 ןיא גָאט-סטעּברַא רעד .טרָאּפ ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ןיוש ךיז טָאה ַאסָאר ַאטנַאס

 ןעמעוו וצ ריציפָא רעד .טקידנערַאֿפ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה טעטילַארימדַא רעד

 ריציֿפָא רעד .ָארויּב ןיא ןעוועג טשינ זיא ןדער טלָאװעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד

 רעטייווצ רעד ,ןטייווצ ַא וצ ןבעגעגרעּביא םיא טָאה טדערעג טָאה רע ןעמעוו וצ

 ַאטנַאס רעד ןגעוו עקעט יד ןכוז ןעמונעג םיור ןיא טרָאד טָאה עמ .ןטירד ַא וצ

 סַארָאה .ןרָאװעג ןסירעגרעּביא דניּברַאֿפ-ןָאֿפעלעט רעד לַײװרעד זיא .,ַאסָאר

 טימ ןדנוּברַאֿפ ךיז ָאידַאר ךרוד טָאה רע ,טנַאדנעמָאק םוצ ןֿפָאלעג זיא לעװדלָאק

 -נעמָאק רעד ןעוו טכַאנ עלעקנוט ןעוועג ןיוש זיא סע .םיור ןיא עדַאסַאּבמַא ןַײז

 ןעגנערּבקירוצ יז ןוא ַאסָאר ַאטנַאס יד ןגָאױצכָאנ לעֿפַאּב ַא ןעמוקַאּב טָאה טנַאד

 ,סיוא טזַײװ ,טָאה ןוא םי םענעֿפָא ןיא טַײװ ןעוועג ןיוש זיא ףיש יד .טרָאּפ ןיא

 .קעװַא ןענעז ייז גנוטכיר רעכלעוו ןיא סייוו ייג ,טכיל ןייק ןדנוצעגנָא טשינ

 טייקלענש ןיא ןכַײלגרַאֿפ ךיז טנָאקעג טשינ עקַאט ךעלֿפיש-סיש עניילק יד ןּבָאה

 ַאטנַאס יד ןעוו ? טלָאװעג טשינ סע ייז ןּבָאה רעדָא ,ףיש רעטגָאיעג רעד טימ

 טָאה ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד טכיירגרעד גָאטרַאֿפ טָאה ַאסָאר

 ןַײז ךרוד טקוקעג טָאה רע .לֿפיש-סיש קידנגָאיכָאנ ַא ןעזרעד ןַאטיּפַאק רעד

 טנעה יד טעכָאֿפ לֿפיש םעד ףיוא ץעמע זַא ןזיוועגסיוא ךיז טָאה םיא ,טענרָאל

 .הכרּב ַא טימ

 טרָאּפ ןיא טקידנערַאֿפ ןעמ טָאה רינעװטרַָאּפ ןיא ןזיװַאּב טשינ טָאה עמ סָאװ

 ךיז סַאג ןיא טָאה לֿבוי ןעוו .עטכוּב רענָאיל רעד ןיא טרָאּפ רעניילק ַא ,קוּב עד

 ןייאק : ןטנַאקַאּב ןטלַא ןַא יו טסירגַאּב םיא רע טָאה ןסַארָאה ןיא ןסױטשעגנָא

 ןוֿפ ךיז ,זגירקסורַא| סָאד טּבױלעג סַארָאה טָאה *,טידערק רעַײא וצ טקנוּפ

 ען 16 .רינעוטרָאּפ

 לֿבוי טָאה + ..עקטעלור עשיסור ַא זיא'ס ,טסעמרַאֿפ-סטרָאּפס ןייק טשינ זיא'ס,

 *ןָאק ןיא ןעייטש סנבעל; ,טרעֿפטנעעג

 ",ןָאק ןיא ייז טלעטש ריא;

 טשינ רימ גָאז ,רעקידערּפ ַא יװ ןָאיּפש רערעסעּב ַא טסיּב וד ,סַארָאה;

 *,רסומ ןייק

 ",ןָאק ןיא סנּבעל טימ ךימ ךָאד טסעשַארטס וד;

 טקנוּפ ןייא .טליגכַײלג טימ ןעגנילשּפָארַא טשינ סע טסנָאק וד זַא עז ךיא,

 .דנוא רַאֿפ ןטעּברַא םוק ?סָאװ רָאג טסייו וד .סַארָאה ,טידערק ןַײד וצ

 ןֿפָאלש קיור ןענָאק טסעװ וד ןוא ,גָאטַײּב עיסעֿפָארּפ ןַײד ןיא ןטעּברַא טסעוװ וד
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 ַא ןעוועג זיא רָאטקורטסניא-הנגה רעטשרע רעד זַא ךָאד טסייוו וד .טכַאנַײּב

 *,ךיציֿפָא רעשיטירּב

 לָאצ עקיזיר ַא טכַארּבעג טנַײה טָאה ריא .לֿבוי ,ץענערג ַא טָאה ךַאז עדעיג

 ,ןשטנעמ טנזיוט ףניֿפ עכלעוו רַאֿפ גונעג -- ןוּבשח ןַײמ טיול .ךעלֿפיש-גנוטער

 ",ןסַײרכרוד ןענָאק טשינ ךיז ןלעװ ייז זַא ןסייוו עדייּב רימ

 *,ןסירעגכרוד ךיז ןּבָאה ךס ַא;

 יד גָאט ןדעי טסעז וד .גיוא ןֿפױא טוג ךַײא ןטלַאה רימ .לָאמ סָאד טשינע

 ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד רעסיוא .ףיש ןַײד רעּביא ןעִילֿפ סָאװ ןענַאלּפָארע

 עיצַארטסנַאמעד ַא רָאנ ןסיוא טנעז ריא ּביוא .ןֿפישסגירק ךַײא ףיוא ןטרַאװ

 םעד ּבילוצ ריא טֿפרַאד ,ןעגנוצענערגַאּב-עיצַארגימיא רעניטסעלַאּפ יד ןגעק

 טשינ זיא טרעדנוה עכעלטע ? םיטילּפ רעטנזיוט שיכיסּפ ןוא שיזיֿפ ןרעדורעצ

 *? גונעג

 רַאֿפ ןטעּברַא ןעמוק טסלָאז וד טגײלעגרָאֿפ רעִירֿפ ריד ּבָאה ךיא ןעוו

 םעד רַאֿפ ךיז טסגרָאז וד יװ טיול רעּבָא .טלציוועג רָאנ ךיז ךיא ּבָאה זדנוא

 וצ טסמוק וד זַא ךיא עז ,םיטילּפ ערעזדנוא ןוֿפ ןַײזליווו ןשיכיסּפ ןוא ןשיזיֿפ

 7? צקַאט רשֿפא .רעטנענ ןוא רעטנענ זדנוא

 *,לֿבוי ,סַאּפש ןָא;

 וצ טרעהעג סָאװ ףיש רעסַארודנָאה ַא ףיוא ךיא טעּברַא ,סַאּפש ןָא ביוא;

 ,ַאמַאנַאּפ רעדָא ,ַאלעוזענעװ ןייק ןרָאֿפ ךיז טיירג ןוא טֿפַאשלעזעג רענַאקירעמַא ןַא

 עיונעג ןייק טשינ ךָאנ ןּבָאה רימ .דנַאל רענַאקירעמַא-םורד רעדנַא ןַא רעדָא

 ",סעיצקורטסניא

 ",םי ןשידנעללטימ ןוֿפ ףיש יד ןריֿפסױרַא ןֿפלעה ריד טיירג ןיּב ךיא;

 ",ףַאטלַארּביג ןיא רימ ףיוא טרַאװ;
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 סױרַא ךיז טסַײר עמ

 ןייק ןעמוקעג זיא ,רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיטירּב רעד ,ןיוועּב טסענרע

 "ייא ןיא עיסנַאּפסקע רעשיטעיווָאס ןלעטשוצנגעקַא ךיז יו ןעלדנַאהרַאֿפ זירַאּפ

 טצונ ןיוועּב זַא טסּוװעג ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא עלַארטנעצ-'דסומ' רעד ןיא .עּפָאר

 ןרעטש וצ ָאדיּב רעטסינימ-ןרעסיוא ףיוא קורד ַא רַאֿפ ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד סיוא

 לעֿפַאּב ןקידנעגנירד ַא ןעמוקַאּב טָאה ַאסָאר ַאטנַאס יד .ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ תיּב הילע

 ,קוּב עד טרָאּפ ןוֿפ ןדנוװשרַאֿפ םעצולּפ זיא ןוא

 -עגּפָא עניילק ןיא ַאסָאר ַאטנַאס יד טכוזעג ןּבָאה ןטנעגַא עשיטירּב יד
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 לגנ א ר עג

 ,קָאטשניּב ַא יו טרָאּפ ַא .טעס ןיא ןענוֿפעג רָאג יז ןּבָאה ןוא ןטרָאּפ ענעגעל

 ךרוד ןרָאװעג טעװעריקעג ןענעז ,עסיורג רָאג ןוא ,ערעסערג ,עניילק ןֿפיש

 סױרַא ,ןגעװ-רעסַאװ יד סױרַא ןוא ןַײרַא ךעלֿפיש-ּפעלש עקידנרירװענַאמ-טכַײל

 ,ןטייק ןוֿפ גנילקעג ַא ,לָאטש ןיא סרעמַאה ןוֿפ ּפַאלקעג ַא .סרעמיוצ-עילַאוװכ יד

 -- ןוא סענעריס-ףיש ןוֿפ ףַײֿפעג ַא ,סרעּבױה-טסַאל ערעווש ןוֿפ ןצכערק ַא

 יד ףיוא ךעלהֿפוע יד וליֿפַא .טירט עליטש -- רעדימרַאה ןצנַאג םעד ןטימניא

 רעד ןוֿפ גנוטסענ רעד וצ ןעייר עגנַאל יד ןיא ליטש טעשטשיּפעג ןּבָאה טנעה

 ןענעז סנגָאװטסַאל ןוא ,דנע ןָא ןַײז וצ ןזיוועגסיוא ןּבָאה ןעייר יד .ַאסָאר ַאטנַאס

 ףיש יד ןדָאל וצ לעֿפַאּב רעד .ךָאנ ןוא ךָאנ טכַארּבעג ןוא ןֿפָאלעגנָא לָאמעלַא

 ןעוועג זיא ףיש רעד וצ עיצַאטרָאּפסנַארט יד ןריזיליּבָאמ .םעצולּפ ןעמוקעג זיא

 ךיז ןבָאה סרעטלַאה-גנונעדרָא יד ,םינרוּת יד .גנערטשנָא רעכעלשטנעמרעביא ןַא

 ךיז ןּבָאה ןעייר יד ןיא ןשטנעמ יד רעּבָא ,סיֿפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ןיוש

 ןעמוקַאּב ןעמ טָאה ,קעד רעד ףיוא ףיױרַא .טלמוטעג טשינ ןוא טּפוטשעג טשינ

 ַא ןוֿפ רעמונ ַא ךיוא ןוא ,שטירּפ רעד ןוֿפ ןוא לַאז םעד ןוֿפ רעמונ םעד

 ,סַאּפ םעד ןבעגקעװַא ףרַאד עמ סָאװ טרעדנווװעג ךיז טָאה עמ .עפורג -תונרות

 זיא ףיש יד ןדָאל וצ לעֿפַאב רעד ןעוו .סעגַארֿפ ןָא סע ןּבעגעגקירוצ רעּבָא

 .רעסעּפ טנזיוט ייווצ יו רעקינייװ ןטיירגוצוצ ןזיװַאּב טַאהעג ןעמ טָאה ןעמוקעג

 ןעמ טָאה ףשטנעמ טנזױט ףניֿפ וצ ֿבורק טכַארבעג ןעמ טָאה ףיש רעד וצ

 יז ןוא ףיש רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ יד ַײּב רעסעּפ יד ןעמונעגּפָא

 .ןעייר יד ןיא טרַאװעג ךָאנ ןּבָאה סָאװ יד וצ ןגָארטעגּפָארַא

 וצ טליטעגסיוא ייז לענש ןוא רעסעּפ קַאּפ ַא טימ ןֿפָאלעגּפָארַא זיא ףסוי

 םינּפ טנַאקַאּב ַא ןעזרעד טָאה רע .ףיש רעד וצ טנעָאנ ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ יד

 -עיצַארגימע םוצ ןעמוקוצ לָאז ץעמע ןעשעג טשינ רָאט סע .,רעטַײװ קעװַא זיא ןוא

 -- -- סָאװ ץעמע ,םינּפ טנַאקַאּב ַא ןעוועג זיא סָאד ,טנעמוקָאד ַא ןָא ןטמַאַאּב

 ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא ךס ַא ,טלמוטעצ ןרעו טשינ רָאט רע ,טלמוטעצ ױזַא זיא רע

 ןעוו ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה יז ,לדיימ ַא ןעוועג זיא'ס .טציא טוט רע סָאװ םעד

 ?ןסירגַאּב ?ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה יז .סַאּפ םעד טגנַאלרעד ריא טָאה רע

 ןעגנערּב ןייגקירוצ ןוא רעסעּפ יד ןלייטסיוא זומ רע ?זדלַאה ןֿפױא ךיז ןֿפרַאװ

 םענעגייא ןַײז ןּבעגעגקעװַא ? סַאּפ ןַײז רע טָאה ּוװ .גנַאל ױזַא ןענעז ןעייר יד .רעמ

 ,ךיז רַאֿפ סַאּפ ןייא ןזָאלרעּביא טעװ רע ,קילגמוא ןייק טשינ ? סָאּפ

 ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןטמַאַאב-עיצַארגימע םַײּב ןענַאטשעג ןיֹוש זיא ףסוי

 "ליג ,ייג !יעשזוּב .יעלַא ,יעלַא; .לדיימ ַא ןוֿפ סָאּפ ַא טימ ןבילבעג זיא רע זַא

 ,גיוא ןייא טימ ןָאטעג קנוװ ַא ןוא טגָאיעגרעטנוא םיא רעטמַאַאּב רעד טָאה

 םעד ןגעוו טסווװעג ןיוש ןעמ טָאה ןדָאל טקידנערַאֿפ טָאה עמ רעדייא ךָאנ

 ןיוועּב זַא העידי עכעלױרטרַאֿפ ַא ןעמוקַאּב טָאה דסומ רעד .יעסרָא'ד יעק ןיא
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 זומ עמ .ןּבעגכָאנ םַײּב טלַאה ָאדיּב זַא ןוא ףיש יד ןטלַאהרַאֿפ לָאז עמ טגנַאלרַאֿפ

 ,טרָאּפ ןוֿפ ןַײז רקוע ףּכיּת

 טָאליּפ ַא טימ לֿפישּפעלש ַא ןעמוקַאּב וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא סע

 ,ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענעז ןטָאליּפ עלַא .טעּב-לטסענ ריא ןוֿפ ףיש יד ןריֿפוצסױרַא

 סע רעוו ןענַאטשרַאֿפ ןיוש טָאה עמ ןוא ,ןעגנודרַאֿפ ןעוועג ןענעז ךעלֿפיש עלַא

 סע טסעװ ןוא ,זַײרּפ ןדעי ,זַײרּפ ַא גָאז ?וטסליו לֿפױװ .ןעגנודעג ייז טָאה

 ַא ןֿפױק ןָאק ךיא ּוװ רימ גָאז, .טָאליּפ ַא ַײּב ןטעּבעג ךיז ירוא טָאה *,ןעמוקַאּב

 *,ןריֿפסױרַא זדנוא טסעװ ּביוא הנּתמ ַא סע טסמוקַאּב וד ןוא ,לֿפיש

 ",ךלָאג ןיא רַאלָאד טנזיוט ןעצ;,

 *,םוק;

 *,טכַאנטימ ףלעווצ;,

 *,טכַאמעגּפָא ,טוג זיא ףלעווצ;

 -דײשּפָא ןַא וצ עטמַאַאּב-טרָאּפ יד ןטעּברַאֿפ טָאה ןַאטיּפַאק-סֿפיש רעד

 טיירגעגוצ ףעש ןשיזױצנַארֿפ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ טָאה רעכוק רעד .טעקנַאּב

 ןיא ַײס ,ךעלזעלג ןיא יײס ןרָאװעג טלייטעגסיוא ןענעז ןעקנַארטעג .'סווע'ד רָאי

 עידומ ירוא טָאה תוסוּכ עכעלטע ךָאנ .םײהַא ןעמענוצטימ ןשַאלֿפ יד ,ןשַאלֿפ

 ןוא ,ייט ,עװַאק ליֿפוצ ןַארַאֿפ זיא ףיש רעד ןוֿפ ןעניזַאגַאמ יד ןיא זַא ןעוועג

 ןַײז טעװ רע .ךעלקעּפ טיירגעגוצ טָאה טֿפַאשנַאמ יד ,ןשײלֿפ עטריװרעסנָאק

 ,טסַאל רעקירעּביא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב םיא טעו עמ ּביוא ןדירֿפוצ

 -קעװַא טָאה רע ,קַאינָאק ַא ךָאנ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה טנַאדנעמָאק-טרָאּפ רעד

 ַא; :גנוצ רעקידרעטנָאלּפ ַא טימ טדערעצ ךיז ןוא טַײז ַא ןיא ץירוא טריֿפעג

 ,ןיימ'ב ,ןעטעּפ לַאשרַאמ םַָײּב וליֿפַא טרָאּפ ַא ןעוועג זיא ןוא טרָאּפ ַא זיא טרָאּפ

 ןיּב ךיא .ישיוו ןיא ,לַאװַאל רעטעררַאֿפ םעד טימ ןעוועג זיא לַאשרַאמ רעד ןעוו

 טשינ *,ַאּפ סענ' ,קיטילָאּפ טשינ ,טרָאּפ ַא זיא טרָאּפ ַא ,טנַאדנעמָאק ןרָאװעג

 ןַײמ/ .ןַײרַא ץרַאה ןיא טּפַאלקעג ךיז רע טָאה ?,שטנעמ ַא זיא שטנעמ ַא ?ױזַא

 ןגעוו סע גָאזכ .רעגַאל ַא ןיא טקישרַאֿפ ןעוועג ךיוא זיא זירַאּפ ןוֿפ רעגָאװש

 עגנַאל ַא ןַײז ָאד טסעװ וד ,טנַאיװָארּפ ןַײד קעװַא טשינ ךָאנ ּביג .ָאגרַאק ןַײד

 רָאנ יו ,רעטצניֿפ זיא טציא ,דער ךיא סָאװ סייוו ךיא ןוא ,ריד סע גָאז ךיא .טַײצ

 ,קירּב-ּביוה ַא רעטניה ףיש ןַײד ןריֿפקעװַא ןעמוק ךיא לעװ ןרעוו קיטכיל טעװ סע

 ןיא לעֿפַאב ַא ןוא ,טרָאּפ ַא זיא טרָאּפ ַא ,ייניֿפי --- קירּב יד ןזָאלּפָארַא טעימ זַא

 7? טסײטשרַאֿפ ',יענָארּפמָאק' ,לעֿפַאּב ַא

 ווו ךיוא ןסייוו זירַאּפ ןיא ןשטנעמ ערעזדנוא ?,ימַא ןָאמ' ,טשינ ךיז טגרָאז,

 רעכיזרַאֿפ ךיא ,ןרעוװ ןגיוצעגקירוצ טעוװ לעֿפַאּב רעד .עקמַאילק ַא ןענעֿפע וצ

 *,ךיד

 דנַאר םוצ וצ זיא קַײמ ןעו ףיש רעד ףיוא ןעקנורטעג ץלַא ךָאנ טָאה עמ

 ,רעסַאװ ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא ,רעירַאּב םעד רעּבירַא זיא ,קעד רעד ןוֿפ
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 לגנ א רע ג

 ןדנוּבעגוצ זיא ףיש יד ּוװ טרָא םוצ ןעמיוושוצ רעדורעג ןָא טימַאּב ךיז טָאה רע

 ּפָאק םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה קַײמ .,ןייסַאּב ןוֿפ טנַאװ-טנעמעצ רעד ןיא ּפולס ַא וצ

 רעטנוא טנַאיצילָאּפ ַא ןוא ,ּפולס םעד רעּביא טקעריד ןרעטמַאל ַא ןעזרעד ןוא

 ןרעטמַאל םעד

 םעד ןיא ןדָאּב ךיז ּפָארַא זיא רע זַא לעטשנָא ןַא ןכַאמ ? טציא ןעמ טוט סָאװ

 ,עיסימ, :ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא קנַאדעג רענעגושמ ַא ? רעסַאװ-טרַאּפ ןקיצומש

 "נַארֿפ ןייק טנעקעג טשינ טָאה קַײמ .טנַאיצילָאּפ םעד ןֿפורעג רע טָאה *,עיסימ

 ,טניימ רע סָאװ ןזיוועג טנַאה ַא טימ ןוא שילגנע טדערעג רע טָאה שיזיוצ

 קירטש יד טעּפעשטעגּפָא ןוא ןכייצ םעד ןענַאטשרַאֿפ טָאה טנַאיצילַאּפ רעד

 ליּבַאטס ףיש יד ןטלַאה וצ טָארד עניד ַא ןּבילּברַאֿפ ךָאנ זיא סע .ּפולס םעד ןוֿפ

 טעװ טָארד יד .לֿפיש ןַײז טימ ןעמוקנָא טעװ טָאליּפ רעד זיּב טרָא ריא ףיוא

 ןבָאה סרעטכעוו יד זַא ןעניימ ןעמ טעװ טשינַא ,קַאה ַא טימ ןדַײנשרעּביא ןעמ

 ,ןֿפלָאהעג

 "רַאּב עטצעל יד .סעשטירּפ ערעייז ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ןענױשרַאּפ עלַא

 טימ ףיש יד ןזָאלרַאֿפ ןּבָאה טסעג עטצעל יד ,טנעװ סֿפיש רעד ןוֿפ קעװַא סעשז

 ךלָאג טימ לקעּפ ַא .ףלעווצ ןעגנולקעגסיוא טָאה רעגייז-םרוט ַא .טירט עקידלקַאװ

 ,לֿפיש ןַײז ןוֿפ רעדָא טָאליּפ םעד ןוֿפ ןכייצ ןייק רעּבָא ,טיירג ןעוועג זיא

 טקיטעג טָאה רעגייז רעד .קיטסַאה טּפַאלקעג דלודעגמוא ןיא ןּבָאה רעצרעה

 טָאה ?!ןיא טעּפש יװע .ןעלגינ יװ טעזױּפעג ןּבָאה ןטונימ יד ,שיטַאמגעלֿפ

 קעװַא ןענעז סע סָאװ טשיוטנַא ןעוועג זיא ןוא טגערֿפעג שרעדנַא ץעמע לָאמעלַא

 -עגסיוא ןיוש טָאה רעגייז רעד ןֹוא ןטונימ עגנַאל ךס ַא .טונימ עכעלטע רָאנ

 טשינ ןָאק ןַאטיּפַאק רענערַאֿפרעד ַא ? טָאליּפ ַא ןָא ןעמ טוט סָאװ .סנייא ןעגנולק

 ?ירוא ןָאט סע טעװ יוװ ,טָאליּפ ַא ןָא ץכעלייוורעטניה טרָאּפ ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא

 טשרע ןַאטיּפַאק ַא ןרָאװעג זיא רע רעּבָא ,טייקטינעג-םי לסיּבַא עקַאט טָאה רע

 ,רינעװטרָאּפ ןיא טשרע ,ףיש רעד ףיוא

 עקינַײז סָאד ןָאטעג טָאה רעגייז רעד רעּבָא ,ןעמוקעג טשינ זיא טָאליּפ רעד

 ןוא ןָאט טשינרָאג זיא עקיזיר עטסערג יד .טונימ ךָאנ טונימ טקיטעגּפָא ןוא

 רעד ביוא .קירּב-ּביה ַא רעטניה ןרעוו ןסָאלשעגּפָא טעו ףיש יד זיּב ןטרַאװ

 ,םיא ןָא ןריּבורּפ ןזומ ןעמ טעוו ,ייווצ זיּב ןעמוק טשינ טעוװ טָאליּפ

 טײלנַאּב זיא העש רעטייוצ רעד ןיא רעגייז ןוֿפ גנולק רעטייווצ רעד

 ןיא ןרָאטָאמ יד זָאלק ,טָארד רעטקַאהעגרעּביא ןַא ןוֿפ שטשיווס ַא טימ ןרָאװעג

 ,לקירּב סנַאטיּפַאק םעד ןוֿפ ןעמוקעג לוק ס'ירוא זיא *,גנַאג

 -ּפָארַא ןּבָאה ףיש יד ןעיירדוצסיוא ןעגנוגעווַאּב קירוצ ןוא ןיה עצרוק יד

 ףרַאד ױזַא זַא טניימעג ןּבָאה יז .סרעגעלעג ערעייז ןוֿפ ןענױשרַאּפ יד ןֿפרָאװעג

 לחומ ןזומ טעװ ַאסָאר עקיליײיה יד ,ןֿפָאלש ןעגנַאגעג קירוצ ןענעז ןוא ,ןַײז סע

 ליֿפױזַא ןוא ץעז ליֿפױזַא ןעמוקַאּב טָאה ןעמָאנ ריא ףיֹוא ףיש יד סָאװ ןַײז
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 יז .ןעוועג יאדּכ זיא סע .ןייסַאּב ןלָאמש םעד ןיא ךיז ןעיירדסיוא םַײּב ןשטיינק

 -וצסיורַא ךיז טכוזעג ןוא סױרָאֿפ זָאנ רעד טימ טשטילגעג ןיוש ךיז טציא טָאה

 ןוּבשח ןייק ןּבעגעגּפָא טשינ ךיז רעִירֿפ לָאמנייק טָאה עמ .טרָאּפ ןוֿפ ןעמוקַאּב

 טָאה עמ .טרָאּפ רעד טָאה סע סרעמיוצ-עילַאװכ ןוא ,ןעניײסַאּב ,ןלַאנַאק לֿפיװ

 ָאד ןרעיוה סע סעשזרַאּב ןוא ,ךעלֿפיש ,ןֿפיש לֿפיװ טּבײלגעגוצ םיוק ךיז טציא

 רעדעי וצ טעּפעשטעגוצ ןעלגינ יו -- טעב-רעסַאװ ןדעי ןיא ,טסענ רעדעי ןיא

 .טּפָאטשרַאֿפ ןוא טלעטשרַאֿפ זיא גנַאגכרוד רעדעי ּוװ טניריּבַאל ַא ,טנַאװ-טנעמעצ

 ַא ןטערטוצנָא טשינ טסענ-סעקשַארומ ַא ןיא ןרירווענַאמ ףרַאד ףישיטנַאֿפעלע ןַא

 ,גיוא-רעניה ַא ףיוא למירעוו

 ןקידרדסּכ םעד ןיא .ן'קַײמ וצ טגָאזעג ירוא טָאה *,לכׂש יו לזמ רעמ ּבָאה'כ

 סֿפיש רעד טימ טנעוו ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז רע טָאה קירוצ ןוא ןיה ןרירוװענַאמ

 -םי רעד טימ ןוא טַײז-טרָאּפ ריא טימ טנעוו ןּבירעגּפָא ,ןקור ריא טימ ןוא זָאנ

 -רעביא רעדָא ,ףיש ַא ןיא ןגָאלשוצנָא ךיז ןטימעגסיוא לַײװרעד רעּבָא ,טַײז

 .עשזרַאּב ַא ןרעקוצ

 לעטשנָא םעד טכַאמעג ןּבָאה רעדָא ,ןֿפָאלשעג ןענעז סרעטכעוװ-טרָאּפ יד

 טשטַאּפעג טָאה ףיש יד ,טצכערקעג ןּבָאה ןרָאטָאמ ַאסָאר ַאטנַאס יד ,ןֿפָאלש ייז זַא

 ךיז ןרָאטָאמ יד ןּבָאה םעצולּפ .טנעו עטריטנעמעצ יד ןיא םיוש ןסַײװ טימ

 ?סָאד זיא הרצ ַא רַאֿפ סָאװ .טלעטשענּפָא

 ךַאלֿפ ןיא ןקעטש ןּבַײלּב וצ רַאֿפעג ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא טסּוװעג טָאה ירוא

 ןרעוו ןעמונעג טָאה שינרעטצניֿפ יד .ןָאט טנָאקעג רע טָאה סָאװ רעּבָא ,רעסַאװ

 טָאה ןדנוצעגנָא רעדיוו ןרָאטָאמ יד .ןרילרַאֿפ וצ טַײצ ןייק ָאטשינ ,רערעטיש

 טלקַאװעג ךיז טָאה ףיש יד .ןרָאטָאמ עלַא ןוֿפ טֿפַארק םומיסקַאמ םעד טצונעג רע

 ךיז טָאה ףיש יד ,עטָאלּב ןיא ןּבָארגעג טָאה רעלעּפָארּפ רעד .ןסירעג ךיז ןוא

 ךיז טָאה ףיש יד .רעטעמיטנעצ ַא ךָאנ רעטעמיטנעצ ַא סױרָאֿפ טשטילגעג ךָאד

 ײרֿפ טציא זיא יז .ןָאטעג טשטילג ַא ךיז ףרַאש ןוא ןָאטעג סיר ַא םעצולּפ

 ,םי םענעֿפָא םוצ סױרָאֿפ זָאנ רעד טימ ןעמווושעג

 ַא ךיז ןּפעלש ןוֿפ דימ .ןענױשרַאּפ יד טקעװעגֿפױא טָאה רעכליה רעד

 ףיוא ןײגוצֿפױרַא ייר רעד ןיא ןייטש ן'העש ןוֿפ ןוא ףיש רעד וצ טכַאנ עצנַאג

 .ןעור טגײלעגקעװַא ךיז ךַײלג רָאנ ,טקַאּפעצ טשינ וליֿפַא ךיז ייז ןּבָאה ,ףיש רעד

 ןֿפױלטנַא וצ טלגנַארעג ךיז טָאה ףיש יד ןעוו תומולח עטוג טַאהעג ייז ןּבָאה רשֿפא

 .קעד רעד ףיוא ייז ףיוא טרַאװעג טָאה ןגרָאמירֿפ רעזָאר-יולּב רעדלימ ַא .טרָאּפ ןוֿפ

 עידומ טָאה רע .ןָאֿפָארקימ ןכרוד טדערעג טָאה עלעּביל רעניילק רעד

 יז .ןעמָאנ רעויטקיֿפ ַא -- עּפיל ַא זיא ַאסָאר ַאטנַאס ןעמָאנ רעד זַא ןעוועג

 סָאד ...טֿפַאשלעזעג טָאה ףיש יד ."תדלומ,; ףיש-הנגה רעד ףיוא ךיז ןעניֿפעג

 -רעּביא ןיוש זיא ןעמ .ףיש עשילגנע ןַא זיא טנָאזירָאה ןֿפױא ךיז טלצרַאװש סָאװ
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 ל ג נ א ר ע ג

 ןגלָאֿפסױא ןוא טרינילּפיצסיד ןַײז ןלעוװ עלַא ּביוא ,ןטייקירעווש ךס ַא ןעמוקעג

 טעװ רע .םולשּב ןעמוקנָא טעוו עמ זַא גנונעֿפָאה ַא ןַארַאֿפ זיא ,סעיצקורטסניא

 ןטוג ַא ןוא *ֿבוט רקוּב; לַײװרעד ,"לוקמר, ןכרוד רעטעּפש ייז וצ ןדער ךָאנ

 ,ןסַײּבנָא ןסע וצ טַײצ זיא סע .טיטעּפַא

 אזש

 םי ןֿפיוא

 ןעוועג זיא סע .ןגָארטרעד וצ רעווש טֿפַאשגנע יד ,סיורג ןעוועג זיא ץיה יד

 ,סָאַאכ טימ לוֿפ םערוט-לֿבּב ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ טשינ לָאז ףיש יד הנּכס ַא

 -ןוֿפצ ןוֿפ עכעלטנגוי ,שיסור טדערעג ןּבָאה סָאװ ריּביס ןיא ןריוּבעג רעדניק

 -ַאגנוא ,שיליוּפ ,שידִיי טדערעג טָאה עמ .,שיּבַארַא טדערעג ןּבָאה סָאװ עקירֿפַא

 ,טנרעלעג ךיז ןעמ טָאה תירֿבע .שינעילַאטיא ןוא שיזױצנַארֿפ ,שינעמור ,שיר

 .ךַארּפש-דער ַא יו טצונַאּב סע ןּבָאה קינייװ רעּבָא

 ,םינרוּת ליֿפוצ ןַארַאֿפ ןענעז סע זַא טַאהעג ארומ ּביײהנָא ןיא טָאה ףסוי

 ןעזעגנַײא ךיג טָאה רע .שינעשימעצ רָאנ ןַײז טעװ טעװעטַאּבעלַאב רעדעי זַא

 א סעּפע טַאהעג טָאה רעדעי .טוט רע סָאװ טסייוו עלעּבייל רעניילק רעד זַא

 םעד ןעגנוװצעג טָאה עיצקנוֿפ יד .תֹירחַא רעמ טליֿפעג רע טָאה ,עיצקנוֿפ

 קירוצ ןוא ןיה ןֿפָאלעג רעקינייװ ןעמ זיא ,טרָא ןסיוועג ַא ףיוא ןַײז וצ שטנעמ

 טָאה יז .עיצקנוֿפ ַא טַאהעג טָאה עשטלַאס ךיוא .גנעגכרוד עגנע יד רעביא

 זיא ץ'יליו טימ קעװַא זיא יז טניז .עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ תירֿבע טנרעלעג

 קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע זַא סָאד טזַײװַאּב ,ריא ףיוא טרעטיּברַאֿפ ױזַא רע

 -עטניארַאֿפ ױזַא ייז ןענעז .ןַײרַא ליומ ןיא ריא ןקוק םידימלּת יד ?טּבילרַאֿפ

 ןַײז וצ זיא סע טוג יװ ,יוא ?םינּפ םענייש ריא ןיא רעדָא ,קודקד ןיא טריסער

 טָאה רע ?קערוי ןעמָאנ םַײּב ָאד םיא ןעק רעו ? ןעמָאנ ןַײז ץעמע טֿפור .ןייש

 ןירערעל רעייז .רעדניק עּפורג א ןסעועג זיא טַײװ טשינ .טיירדעגסיוא ךיז

 ,ןעגנורּפשעגֿפױא זיא

 *? האל;

 ,זדלַאה ןַײז ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא יז

 ֿבאז ?וטסכַאמ סָאװ .'ץרא' ןיא גנַאל ןיוש טסיּב וד טניימעג ּבָאה'כ ,האל,

 "?ףיש רעד ףיוא ךיוא זיא

 ,טיירּב רעד ןיא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה האל

 7? ץרא ןיא ןיוש זיא ֿבאז,

 "סע טסניימ וד יװ טשינ רעּבָא ,ץרא ןיא;

253 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 י-- -= סָאװרַאֿפ ? רע טכַאמ סָאװ 1 רע זיא ּוװ;

 ,טצכערקעגסױרַא האל טָאה ",טשינ ןיוש טכַאמ ֿבאז

 *! האל;

 .ןרערט יד ןטלַאהקירוצ טריּבורּפ ןוא ןגיוא יד ןסָאלשעג טָאה האל

 "?ןעוועג קנַארק גנַאל זיא רע;

 *,לנַארק זיא טלעוו יד ,ןעוועג טנוזעג זיא ֿבאז,

 "?ןעשעג זיא סָאװ;

 *.ליוק ַא;

 *? ץענערג ַא ףיוא;

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ,ןּביוש טקַאהעגסיוא ןּבָאה ןטימעסיטנַא .זיוה-םימותי ַא ןיא;

 לַײװרעד ,רעדניק עלַא ןריוקַאװע וצ ןעגנוטיירגוצ טכַאמעג ןּבָאה רימ .רענייטש

 ןשיווצ ןעוועג זיא ֿבאז .רעדניק יד ןצישַאּב ןיהַא ןרָאֿפעג םירוחּב עכעלטע ןענעז

 ךוּב ַא טנעיילעג ןוא שיט םִַײּב ןסעזעג זיא רע .טכַאװעג ֿבאז טָאה טכַאנ יד ,ייז

 *.טּפַאכעג טשינ םענייק טָאה עמ .ןֿפָארטעג םיא טָאה ליוק יד ןעוו

 "!ןרעוו עגושמ ךָאד ןָאק עמ ,האל ,האל;

 ןוֿפ רענייא ןָאטעג טָאה סָאד זַא ןַײז ןָאק סע ,ליוק-ןסקיּב ַא ןעוועג זיא'ס,

 ןץ'רימ זיּב ? ןָאט רימ ןענָאק סָאװ ,ןטיה טלָאזעג זדנוא ןּבָאה סָאװ ןטנַאיצילַאּפ יד

 גָאז .החונמ ןייק ןּבָאה טשינ ץעגרע ןיא רימ ןלעװ דנַאל ןגייא רעזדנוא ןּבָאה

 -רעד רימ טָאה ץעמע ? טעס ןיא ןטרָאּפסַאּפ טלייטעגסיוא טסָאה וד ,ףסוי ,רימ

 דלַאּב טסיּב רעּבָא ,וד זיא'ס זַא טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ,טרָאּפסַאּפ ַא טגנַאל

 ",רעכיז ןעוועג טשינ ןיּב'כ ןוא ןֿפָאלעגקעװַא

 -ַאלוּבמַא רעד וצ טּפעלשעג ךיז טָאה ףסוי .ָאטשינ ךיוא קעציוו ןיוש זיא

 עטרערטרַאֿפ ענַײז .רָאטקָאד םעד ןֿפלעה טֿפרַאדעג טציא טָאה רע ּוװ עירָאט

 ףיוא יװ .טזַײרּפשעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ּפערט יד ןעזעג םיוק ןּבָאה ןגיוא

 רַאֿפ טעקצָאהעג ןּבָאה ,רָאטקעיָארּפ ןיא טלעטשעגנַײרַא טכעלש ,עטנעל-םליֿפ ַא

 סָאד .ןקעציוו טימ ןשינעגעגַאּב ענַײז ןוֿפ רעדליּב ךעלקיטש ענעסירעגּפָא םיא

 ףיוא רעדניק עשידַיי ליֿפױזַא ץוש ןַײז רעטנוא ןעמונעג טָאה סָאװ קעציוו לגניי

 ,ןצַיײרק ירד יד ןוֿפ ץַאלּפ םעד םורַא ערטסַאילַאכ עצנַאג יד .טַײז רעשירַא רעד

 -עגמוא ןטלָאװ ,ןיילַא רע וליֿפַא ןוא ,ערעסערג יד וליֿפַא ןוא ,ַאשטֿפעטס ,שולימ

 -- החירּב רעד ןיא ֿבאז-קעציוו ,דנַאטשֿפױא ןיא קעציוו .ףליה סקעציוו ןָא ןעמוק

 עטיוט סרעלטיה טָאה המחלימ רעד ךָאנ רָאי ייווצ .ךַיײלגוצ עטַאט ַא ןוא דניק ַא

 ןעמעוו ןגעק .ןָא ךָאנ ץלַא טלַאה ןדִיי ףיוא געיעג רעד .טכיירגרעד םיא עּפַאל

 טרעטנענרעד סָאװ רערעטשעצ ןשילגנע םעד ןוֿפ סעּפול יד טלעטשעגסיוא ןענעז

 האּפרמ רעד ןיא ,דניק וצ ָאד טציא טייג סָאװ ױרֿפ רעד ןגעק ? ףיש רעד וצ ךיז

 ?ףיש רעד ןוֿפ
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 ל ג נ א ר ע ג

 ,טֿפַאשנַאמ רעד ןוֿפ עטויַאק רעד וצ טקישעג ןֿפסוי ןעמ טָאה האּפרמ רעד ןוֿפ

 ןעוועג ןענעז ןגיוא ס'יליוו .ןץ'יליוו ףיוא ןזיוועג לעּבָאנ טָאה *,סעּפע םיא ביג;

 ןטסױֿפ יד טימ טצעזעג טָאה רע .ּפָאק ןַײז ףיוא רָאה ךעלזַײרק יד יו רעטיור

 טָאה'ס; .טלסיירטעג ךיז ןּבָאה קָאטש ריֿפ עלַא שזַא ,שטירּפ ןַײז ןוֿפ ןטסַײל יד ןיא

 ןוא ןגירשעג רע טָאה *!ןֿפערט טֿפרַאדעג ךימ טָאה'ס ,ןֿפערט טֿפרַאדעג ךימ

 .ןעשטלַאס ןֿפור לָאז עמ טזָאלעג טשינ

 "?יליוו ,ןעשעג זיא סָאװ),

 רעד טלָאװ ןֿפערט טֿפרַאדעג ךימ טָאה'ס .טיוט זיא'ס ,ענעריוּבעג-ַײנ סָאד;

 ,טריטסעטָארּפ סמַײט קרָאי-וינ יד טלָאװ ,טשימעגנַײרַא ךיז לוסנָאק רענַאקירעמַא

 טשינ ןעמָאנ ןייק וליֿפַא ךָאנ טָאה סָאװ עלהֿפוע םעד רַאֿפ ןעמעננָא ךיז טעוו רעוו

 "? ןֿפישסגירק ןוֿפ ןרָאװעג טגָאיעג ןיוש זיא ןוא טַאהעג

 *,ןקִיורַאּב ךיד טעװ סָאד; ,עקטעלבַאט א ן'יליוו ןּבעג טריּבורּפ טָאה ףסוי

 "? ןגָאז סָאד טסלָאז ֹוד ? ןקִיורַאּב ךימ טעװ סָאד;

 ךיז טָאה יליוו .רעטכיוועג ןוֿפ טייקרעווש רעד טימ ןלַאֿפעג ןענעז תוֿבשחמ

 אׂשמ רעד וצ טריטיװַארג סָאװ גָאװ ַא ןוֿפ לגניצ סָאד יו רעה ןוא ןיה טגיוועג

 ןגיוא עטלּפענרַאֿפ יד ןּבױהעגֿפױא םעצולּפ טָאה רע .לָאש רעדעי ףיוא טלַאֿפ סָאװ

 "? שיערּבעה ףיוא ןעמָאנ ןַײמ ןעמ טגָאז יוװ ,ףסוי; :ןָאטעג גערֿפ ַא ןוא

 *,.טשינ סייוו'כ;

 *.ףלָאװ-הילדג ,ףלָאװ ןדייז ַא ךָאנ סייה'כ;

 ,ֿבאז-הילדגע

 *.ס'יסוי יד ןּבָאה סע יוװ ,ןעמָאנ רעצרוק ַא סעּפע;

 ,דג :ןעמָאנ ןצרוק ַא ןכַאמ הילדג ןוֿפ תויתוא עטשרע יד .ץרוק זיא ֿבאז;

 *.קילדג סָאװ עקיּבלעז סָאד טשינ זיא סע רעּבָא

 .עלהֿפוע םעד טימ ןעמַאזוצ ןברָאטשעג זיא 'יליוו .ןבַײלּב סע לָאז דג;

 לחומ רימ טסנעק .סע סייוו ךיא ,טנַײֿפ ךימ טסָאה וד ,ףסוי .דג עלַא ךימ טֿפור

 3 ןַייִז

 "ןעשטלַאס ֹוצ טוג ַײז ,ךיד טעּב'כ .דג ,ריא וצ טוג ַײז,

 ",ףסוי ,טנַײֿפ טשינ ךימ ּבָאה ?ןַײז לחומ רימ ךיוא וטסנָאק,

 *.יליוו ,טנַײֿפ טשינ ךיד ּבָאה'כ;

 ,טרעסעּבעגסיוא םיא יליוו טָאה *,דג,

 םעד רענייא ךיוא ןײלַא רימ ןלָאז ,טנַײֿפ זדנוא טָאה טלעוװ עצנַאג יד;

 2?ןּבָאה טנַײֿפ ןרעדנַא

 ךיא סָאװ ךָאד טסעז -- ןוא רעדניק ערעזדנוא ןעװעטַאר ןעמוקעג ןיּב'כ;

 ךיא ,דניק טוט ַא ןריוּבעג טָאה ןירָאטעּפמיק יד רָאנ טשינ .טכיירגרעד ּבָאה

 ",ךניק טוט ַא ןריוּבעג ןוא תונווּכ עטוג טימ טרעגנַאװשעג ּבָאה ןיילַא

 .ןעלקניוו עלַא ןוֿפ זדנוא ףיוא טרעיול סָאװ אנוׂש ַא ךיוא זיא גנולֿפײװצרַאֿפ ,
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 ליוק ַא .ָאטשינ רעמ זיא רֿבח רעטסעּב ןַײמ זַא טסווורעד סָאװ רָאנ ךיז ּבָאה ךיא

 טשינ ךיז רָאט עמ .ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןלעוװ רימ .שינעטלעהַאב ַא ןוֿפ

 *! ןּבעגרעטנוא

 לָאז סע טסליוװ וד; :סמערָא ענַײז ןיא ןֿפסוי ןסָאלשעגנַײא טָאה יליוו

 טדער יז .טגָאז עשטלַאס יװ ,לדייא ױזַא ,טוג ױזַא טסיּב וד ,ןַײז טוג ןעשטלַאס

 ןַײז טוג ריד לָאז סע ךיוא ליװ יז .סעּכ ןיא ןעוועג שזַא ןיּב'כ ,ריד ןגעוו ךס ַא

 *טכעלש ױזַא זדנוא זיא'ס ,ןּבָאה ּביל עלַא ךיז רימָאל

 ".ליומ ןַײד ןוֿפ סע ריּפש'כ ? יליוו ,ןעקנורטעג טסָאה ודע

 זיא שַאלֿפ יד ,ןיינ .דג ןיּבב ,יליוו טשינ ןיּב'כ ןוא ,רוּכיש טשינ ןיּב'כ;

 טגָאז יו .רעסעּב ןסייוו ס'יסוי יד ןוא םיטילּפ יד --- ריא .האוֿפר ןייק טשינ

 -לַאס וצ רימ טימ םוק .שיערּבעה ןענרעל ךיז זומ ךיא '?ןּכ לאֿפאי ? סע ןעמ

 "?ןעמָאנ רעשיערּבעה ריא זיא סָאװ ,ףסוי ,ןעשט

 *,ךג ,טציא טשינ;

 "? שיערּבעה ףיוא ןעמָאנ סעשטלַאס זיא סָאװ;

 *,הרׂש : יאדווַא;

 ".ץַארעס וצ םוק ? שילגנע ךָאד זיא ַארעס;

 *,טציא טשינ;

 .ןעדלָאג וצ ןֿפָאלעג זיא ןוא ץיליוו ןוֿפ ןסירעגסױרַא םיוק ךיז טָאה ףסוי

 ",טוג וצ סיוא טשיג רימ טסעז וד ?לסָאי ,ןעשעג זיא סָאװ;

 *?ןילעמַאמ ,ךיז וטסליֿפ יו;

 *,השקשינע

 *? תמאּב;

 *,ריד ךָאד גָאז'כ;

 רעסעּב רָאג זיא רשֿפא ,ןעל'הנח ףיוא טשינ בייה .וילעמַאמ ,געט ריֿפ ךָאנ;

 *.לארׂשי-ץרא ןיא ןַײז ןיוש רימ ןלעװ םורַא געט ריֿפ ןיא .ןגיל טסלָאז וד

 *? דניק ןגעו טרעהעג טסָאה;

 "ילעמַאמ ,ּפָא ךיז טיה ? ךיוא ןיוש טסייוו וד,

 ".ׁשַא יו יורג טסיּב ,לסָאי ,ךיוא וד;

 ןגעוו טלייצרעד ריד ּבָאה'כ .הרוׂשּב ערעטיּב ַא טרעהעג סָאװ רָאנ ּבָאה'כ,

 *,ָאטשינ ןיוש זיא רע .ץולח ַא רַאֿפ טכַאמעג ךימ טָאה סָאװ רֿבח רעד ,ןקעציוו

 טציא טֿפרַאדעג קיטיינ ?ַאה ,ןענעגרהסיוא זדנוא ףיוא טשינ טרעה עמ,

 ".זָאנ רעד וצ זיּב ךיוּב ַא טימ ןַײז

 ץלַא ךָאנ ןכוז םיאנוׂש יד .טֿפרַאדעג קיטיינ סע טסָאה וד ,ילעמַאמ ,ָאי,

 ךיא זַא ,טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא .עטרעקרַאֿפ סָאד ןליוו רימ ,ןדִיי ןקיליטרַאֿפ וצ

 טשינ זיא תוירחַא ןַײד .וילעמַאמ ,ךיוא וד ,טנָארֿפ ןֿפױא טַאדלָאס ַא יו ָאד ןיּב

 ?,סנַײמ יו רעטכַײל טשינ רעכיז ןוא ,רענעלק
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 לגנ ַא רע ג

 ךיא זַא טסּוװעג טלָאוװכ ּביוא .ןײלַא ןצנַאגניא ןיב'כ טניימעג ּבָאה ךיא;

 5=- -- =- ךיד ךָאנ ּבָאה

 ןלָאז ...ןרעמ לָאז רע --- ףסוי זיא ןעמָאנ ןַײמ .וילעמַאמ ,טשינ סָאד גָאז;

 ייז ,ןילעמַאמ ,ּפָא ךיז טיה .רעדניק עשידִיי עלַא ןוא ענַײד לָאצ ןיא ןרעמ ךיז

 טיה .סקעציוו עַײנ ןּבָאה ןלעװ רימ ,שינעטלעהַאּב ַא ןוֿפ ןקעציוו ןסָאשרעד ןּבָאה

 ",ךיד טעּב ךיא ,וילעמַאמ ,ּפָא ךיז

 *! דלַאװעג ,טעװעטַאר ,דלַאװעג;

 טָאה רערעדנַא ןַא ,ןזיוה ענַײז טכוזעג טָאה רענייא .המוהמ א ןרָאװעג זיא'ס

 ,ןֿפױל ןעמונעג טָאה רעטירד ַא ,קַאזקור ןַײז טּפַאכעג

 *? ןעשעג זיא סָאװ;

 ַא ,עדַאקָאלּב ַא ,ןֿפירגעגנָא טשינ לַײװרעד ךָאנ ןּבָאה רעדנעלגנע יד ,ןיינ

 קירוצ ןעמ זיא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ עמ זַא .םולח ַא ןיא רָאנ -- געיעג רעשיצַאנ

 ,סרעגלָאֿפרַאֿפ עקיטציא יד ןעמ טעז ןגיוא יד טנֿפע עמ זַא ; סעּפַאל סרעלמיה ןיא

 סָאװ יד רעסעּב זיא רשֿפא .געיעג םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןֿפישסגירק ַײרד ךָאנ

 ,גָאטַײב ןגיוא יד טשינ ןיוש ןענעֿפע ןוא תומולח ןייק טשינ ןיוש ןּבָאה

 אש

 עליּבר סָאד

 -עג ןעוועג ןענעז עּבמָאג ןוא ןעניק ענַײז ףיוא רָאה עדנַאלּב ערעטיש יד

 שולעּפַאק רעצרַאװש רערעווש רעד ? ןַאמ רעדָא לגנִיי : סנכײצגערֿפ יו טלזַײרק

 דניק ַא יו ןעזסיוא טכַאמעג םיא טָאה ּפָאק ןַײז ףיוא ןסעזעג קידנעטש זיא סָאװ

 ייר רעגנַאל רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע .טוה סנטַאט םעד ןָאטעגנָא טָאה סָאװ

 ערעוש עגנַאל יד ןָאטעגסױא טשינ ןוא ,ןוז רעקידעילג ַא ןיא ףיש רעד וצ

 זיא רעּבָא ,ןָאט ץעּביק ַא םיא טריּבורּפ טָאה רענייא יו רעמ .עצעּבוי עצרַאװש

 -טנַא ןוא ןרעּפמיװ עגנַאל יד ןּבױהעגֿפױא ךיז ןּבָאה סע ןעוו ןרָאװעג ןגיװשטנַא

 עכלעוו ןיא דלָאג ןוֿפ םַאר ַא יו ןעוועג ןענעז ןרעּפמיװ יד .ןגיוא ענַײז טקעלּפ

 ַא טָאה טנַאילירּב ַא ,ןיינ .ןגיוא יד טסַאֿפעגנַײא ןעוועג ןטנַאילירּב יו ןענעז סע

 רעלעקנוט רעד .םערָאװ ןוא ךייוו ןעוועג ןענעז ןגיוא ענַײז רעּבָא ,רעַײֿפ טלָאק

 עכלעזַא .טעלגעג טָאה קילּב רעד רעּבָא ,ףיט ןעזעגסיוא טָאה ןגיוא יד ןיא ןיורּב

 םיא טנַאקעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ללה אנֹּת רעד ןּבָאה טזומעג טָאה ןגיוא

 ,דלודעג ןוֿפ ןעגנערּבוצסױרַא םיא ןזיוװַאּב טשינ ןוא ןענרעצרעד

 רעריּביס ןוֿפ רעדָא ,דנַאלשטַײד ןיא רעגַאל ַא ןוֿפ ֿבורל ןעמ זיא ןעמוקעג
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 סע ןוא ,ןצענערג עטצרַאװשעג רעּביא ,רעהַא ןעגנַאגרעד זיא ןעמ .גנוקישרַאֿפ

 טָאה ןגעװטסעדנוֿפ .השּבי רעד וצ םי ןוֿפ ךיוא ןצרַאוװש וצ ךיז רָאֿפ ךָאנ טייטש

 ,טנעה יד ףיוא דניק ַא ןוא עציײלּפ רעד ףיוא קַאזקור ַא .קעּפעג טַאהעג רעדעי

 ,טנעה יד ןיא סעזילַאװ ייווצ ןוא עציײלּפ רעד וצ ןדנוּבעגוצ דניק סָאד רעדָא

 ,ךעלקעּפ רעמ ןּבָאה וצ טּביולרעד ךיז טָאה דניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה סע רעוו

 םוצ דנוּבוצ םעד ןרױלרַאֿפ טשינ רעּבָא ,ןרױלרַאֿפ ןוא טַאהעג לָאמ ליֿפױזַא

 ,שעוו ענעסירעצ לסיּבַא ןוֿפ ןענַאטשַאּב ֿבורל זיא געמרַאֿפ סָאד .ּבָאה לסיּב

 טײקטלַא ןוֿפ עטצנַאלגעגסױא ןַא טּפעלשעג וליֿפַא טָאה עמ :ךיש עטעטַאלעג

 טָאה ריּביס ןטַײװ ןיא ץעגרע .עלעקטרוק טּפָאטשעג-עטַאװ ןימ ַאזַא ,עקַײֿפוֿפ

 .עקַײֿפוֿפ רעד ףיוא ןרָאּפשוצּפָא ידּכ ליומ ןוֿפ ןסיּב םעד ןסַײרקעװַא טזומעג ןעמ

 יו ןעוועג ןענעז שוּבלמ םעד רַאֿפ ןבעגעגקעװַא טָאה עמ סָאװ ךעלטיורּב יד

 -קעװַא טציא סע ןעמ ןָאק יוװ ,בַײל םענעגייא םעד ןוֿפ שיילֿפ קידעּבעל רעקיטש

 ןענָאק ןעמ טעוװ יוװ ,עטלַאק ןענעז לארׂשי-ץרא ןיא טכענ יד טגָאז עמ ? ןֿפרַאװ

 עטלַאק יד ןיא רעדיל עשיצולח ןעגניז ןוא למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא ַארָאה ַא ןצנַאט

 רעד ןוֿפ סעּפע ןענוֿפעג טָאה עמ זַא ךָאנ טסעומש רעוװ ? עקַײֿפוֿפ ַא ןָא טכענ

 "גיה ַא רעדָא ,ּפָאט רעטרעכעלעג ַא ןעוועג זיא סע ּביוא וליֿפַא .םייה רעֿבורח

 רָאנ ןעוועג .םייה ַא ןעוועג לָאמַא עקַאט זיא סע זַא תודע ןַא --- לקנעּב קידנעק

 .סעיֿפַארגָאטָאֿפ טימ םוּבלַא ןַא וליֿפַא טגָאמרַאֿפ ןּבָאה סָאװ "םיריֿבג"* עכעלטע

 -עגסיוא קירוצ ןוא טניוו ןוֿפ שַא יד ןעמונעגֿפױנוצ טלָאװ עמ יו ןעוועג זיא סע

 רעדעי ,ןָאילימ סקעז ןוֿפ רעֿפיצ ַא ןיא ןלונ טָאטשנָא .ןטלַאטשעג ןיא טמערוֿפ

 ,םינּפ ןגייא ןַא ןוא הרוצ ַא טימ טלַאטשעג ַא -- סנייא

 רָאנ .רוחּב רעדנָאלּב רעטדיײלקעגיץרַאװש רעד רָאנ ןעוועג זיא םענסיוא ןַא

 -עגנָא ןעוועג ןענעז סענעשעק יד ךיוא ,ָאי .םערָא ןרעטנוא לקעּפ ןיילק ןייא

 ,רעטייווצ רעד ןיא לכ"נת ַא ןוא ענעשעק ןייא ןיא ןיליֿפּת יד .טּפָאטש

 רעד ןוֿפ רענייא טגערֿפעג םיא טָאה *1 טגָאמרַאֿפ ריא סָאװ ץלַא זיא סָאד;

 ,ףיש רעד םורַא טערָאּפעג ךיז ןּבָאה סָאװ ךעלזייה-יקַאכ עצרוק יד ןיא הרֿכח

 .טרעֿפטנעעג רע טָאה *,לארׂשי-ץרא ןיא ןיוש ןענעז ןכַאז ענַײמ,

 גיױא ןַא יװ סע טיה ,ףיש רעד ףיוא ךיז טימ סָאד טמענ ,טוג ױזַא טַײז;

 ".ןָאֿפ סֿפיש רעד זיא'ס ,ּפָאק ןיא

 רעדעי זיּב ,לקנוט ןעוועג ןיוש זיא ףיש יד ןדָאל טקידנערַאֿפ טָאה עמ ןעוו

 -יֿפנָא רעד ןוֿפ לעֿפַאּב רעד ןוא ,טעּפש ןעוועג ןיוש זיא טרָא ןַײז ןענוֿפעג טָאה

 ןעמ טָאה ירֿפרעדניא סנגרָאמוצ טשרע ,ןֿפָאלש ןגייל וצ ךיז ןעוועג זיא טֿפַאשרער

 -טּפיױה םוצ ןעגנערּב יז לָאז ןָאֿפ יד טָאה סָאװ רעד :רעכליה ןכרוד ןֿפורעג

 | ,קעד רעטשרעּביוא רעד ףיוא טסַאמ

 "תדלומ; יד .ףיש רעד ןוֿפ ךוּבגָאט ַא ןבירשעג טָאה עלעּבייל רעניילק רעד
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 לגנ ַארעג

 רָאנ ןּבַײלּב טנָאקעג טשינ טָאה "ןמוי, רעד ןוא ,ףיש ַא םּתס ןעוועג טשינ זיא

 ַא ןרעוװ טזומעג --- ףיש יד יוװ --- טָאה ןמוי רעד .העיסנ"םי ַא ןוֿפ קינָארכ ַא

 סעטכישעג יד ןַײרַא טמענ סָאװ עטכישעג עקידעּבעל ,עטכישעג עשידִיי טַאלּב

 ןָאֿפ יד רוחּב םעד ןּבעגעג ,עלעּבײל ,רע עקַאט טָאה סָאד .ןדלעה עריא ןוֿפ

 ,טנעקרעד טשינ םיא טלָאװ רע יװ ןגערֿפסױא ןעמונעג םיא טָאה רע רעּבָא

 "? ןָאֿפ רעשיטסינויצ ַא וצ ריא טמוק יו,

 *,ןויצ ןיא קלח ַא טָאה דַיי רעדעי

 סָאד ןוא סנייא זיא םזינויצ ןוא ןויצ זַא טשינ ךָאד טלַאה לַאגס רעַײא,

 *ל עקיּבלעז

 רימ זיא ןָאֿפ יד רעּבָא ,תמא זיא סָאד ,שטנעמייטרַאּפ ןייק טשינ ןיּב ךיא,

 ".לארׂשי-ץרא ןייק ןדִיי טײלגַאּב יז ,רעַײט

 :טגָאזעג טלָאװ רע .ריא יו ,דיסח ַא ןעוועג זיא ,םולשה וילע ,עטַאט ןַײמ,

 *,עטטַאמש ַא זיא'ס

 ןיוש רע טסייוו ,תמאה םלוע ןֿפױא ךָאד זיא ,םולשה וילע ,עטַאט רעיא;

 טסָארּפ ַא רָאנ זיא ,דַײז רעדָא טנװַײל זיא סע יצ ,טנַאװעג קיטש ַא .תמא םעד

 ַא טייטש סע ּוװ טרָא ןַא רעּביא ףיוא סע טגנעה עמ ןעוו רעבָא .טנַאװעג קיטש

 טרעוו ,הרוּת עקילייה יד ךיז רעטניה טָאה סָאװ טנַאװעג ַא סע טרעוו ,הרוּת-רֿפס

 תוילג-ץוּביק ןוֿפ ןָאֿפ רעד ןגעוו טדערעג ןּבָאה םיאיֿבנ ערעזדנוא .תכורּפ ַא סע

 לָאז רעטשרעּבייא רעד ,יונתוילג ץּבקל סנ אׂשוי גָאט ַא לָאמ ַײרד ןטעּב רימ ןוא

 טָאה ןָאֿפ עקיזָאד יד ּביוא .ןתולג יד ןוֿפ זדנוא ןעלמַאזוצנַײא ןָאֿפ יד ןּבױהֿפױא

 וצ תוֿבהלתה לקיטש ַא ,ןוחטּב ןּפָארט ַא ,הנומא לסיּבַא ןדִיי ןּבעג וצ חוּכ םעד

 .ןָאֿפ רעקילייה רענעי ןוֿפ הניחּב רעד ןיא סע זיא ,געוו ןרעווש םעד ףיוא ןייג

 *2,ףיש רעד ףיוא ןָאֿפ יד ןגָארטוצֿפױרַא היכז עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאֿפ זיא סע

 *? ןָאֿפ יד ןּבױהֿפױא טעװ רעטשרעּבייא רעד זיּב טשינ ריא טרַאװ סָאװרַאֿפ

 ַא רָאנ זַא טגָאז ,,םייחה רוא' לעּב רעד ,לּבוקמ ןוא ןואג רעסיורג רעד;

 ,ץק ןוֿפ טַײצ ןיא ,הֹּתעּב הלואג ַא רעּבָא ,סנ ךרדּב ןעמוק טעװ הלואג עטלַײאעגוצ

 םלועּב הימקה ךרדכ -- לארׂשימ טֿבש םקז' :קוסּפ ןיא טייטש סע יװ ןַײז טעוו

 יד ןיא יו ,הלואג רעד ןייג ןגעקַא ןֿפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןלעוװ ןדִיי ?,עֿבטה

 ןענעז םירֿבח ערעַײא ןוא ריא ,לּבײל ,אנקמ ךַײא ןיּב ךיא .שרוּכ ןוֿפ ןטַײצ

 "?לארׂשימ טֿבש םקזי םעד םייקמ

 טָאה ריא .ףיש רעזדנוא ףיוא טוט ריא סָאװ טשינ ץלַא ךָאנ ײטשרַאֿפ ךיא,

 *ל לַאגעל ןרָאֿפ טנָאק ןוא סַאּפ רעניטסעלַאּפ ַא ךָאד

 "ןדִיי טימ ןַײז ליוו ךיא;,

 ןלעו רעדנעלגנע יד בוא .ןַײא טשינרָאג טלעטש ריא זַא זיא תמא רעד,

 ןלעוו םיטילּפ יד ,הסיֿפּת ןיא ןרַאּפשנַײא ןשטנעמ-הנגה יד ייז ןלעװ ,ןּפַאכ זדנוא

 ?.ןעַײרֿפַאּב ןזומ ייז ןלעוו ךַײא רעּבָא ,ןרעּפיצ ןייק ןקישרַאֿפ יז
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 * סַאּפ ןַײמ ןצונ ץע טנָאק רשֿפא;

 סַאּפ רעַײא ןצונ טשינ ןענָאק רימ ,ןיינ .ןַאמרעגנוי רענדָאמ ַא טנעז ריא;

 ",םיליּפעמ יד ןשיווצ ריא יוװ עכלעזַא טשינ ןּבָאה רימ .עיֿפַארגָאטָאֿפ רעַײא טימ

 ךָאװ א ךרוד ,ןיילק זיא דרָאּב ןַײמ .םישוּבלמ יד טימ ןטַײּב ךיז ןָאק ךיא;

 טָארד סע ןעמעוו ךַײא ןוֿפ ץעמע ,דרָאּב לקיטש ַא ןסקַאװנָא ןזָאל ךיז ץעמע ןָאק

 ".הסיֿפּת

 ףיש רעד ןוֿפ ןשטנעמ יד ,ףיש רעלַאגעל ַא ףיוא ןָאט ןעמ ןָאק ךַאז ַאזַא;

 ".ןַייז קדוּב ליֿפוצ ןעמ טעוו

 ןָאק רשֿפא ,ןָאט סעּפע ךָאד ןעמ ןָאק רשֿפא .םעד ןיא ןַײרַא ךיז טכַארט;

 ,ןטעּבעג ךיז ןַאמרעגנוי רעד טָאה *,ןעמוק ץונוצ סעּפע טימ ךָאד ךיא

 ענַײז יוװ ןייטש ןּבילּבעג זיא רוחּב רעד .ןָאֿפ רעד טימ קעװַא זיא לּבייֵל

 ,למיה םוצ טדנעוועג ןגיוא ענַײז ,קעד ןוֿפ רעטערּב יד וצ ןסקַאוװעגוצ ןטלָאװ סיֿפ

 ןיוש וטסָאה רעדורּב ןַײז טעגרהרעד טָאה ןיק רעדייא ךָאנ ,םלוע לש ונוּביר

 טייג המשנ ןַײמ .ןברק ןַײז ןעמונעגנָא טשינ ןוא סטכעלש סָאד םיא ןיא ןעזעג

 רַאֿפ ןַײז וצ ֿבירקמ ךיז תויח סָאד סיוא רימ טייג סע ,רעדירּב ענַײמ וצ סיוא

 ?ּפָא ךימ טסיוטש וד זַא רימ ןיא וטסעז סטכעלש ַא רַאֿפ סָאװ .ייז ןוֿפ ןדעי

 ןוא תודקע ערעייז וצ ןעגנַאגעג ןיילַא ,וניֿבָא קחצי יװ ,ןענעז ןדִיי ליֿפױזַא

 רעטכעט ןוא ןיז ענַײד ןוֿפ ליֿפױזַא .ןדִיי ןַײז רַאֿפ סנבעל ערעייז טימ טלָאצַאּב

 יד ןוֿפ רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא ןטׂש ןטימ המחלמ ןריֿפ וצ ןעוועג הכוז ןּבָאה

 רעדעי ,הדקע ןַא ןעוועג ךָאד זיא ָאטעג רעדעי .רעדלעוו יד ןיא ןוא סָאטעג

 זיא ,דָיי ַא זיא רע לַײװ ,ליומ סדִיי ַא ןוֿפ ןעמונעגוצ טָאה עמ סָאװ טיורּב ןסיב

 ןוא ןע'ניק וצ ",העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו; ,ריד וצ החנמ-ןּברק ַא יוװ ךָאד

 וצ וליֿפַא ןעוועג הכוז טשינ ּבָאה ךיא .טרעקעג טשינ ךיז וטסָאה ןּברק ןַײז

 .ןעמונעגנָא טשינ טרעוו ךיז ןוֿפ ןּבעג ליוו ךיא רָאנ סָאװ ןוא ,ריד רַאֿפ ןרעגנוה

 ...ךיתארק רצימה ןמ? ? רעטָאֿפ ,עטַאט ,רימ ןיא וטסעז סטכעלש ַא רַאֿפ סָאװ

 טסָאה וד .תוֿבחר ןַײמ ןיא גנע רימ זיא סע *...ינרזע אלו ...ינתיחד החד

 גָאז ךיא ...ֿבקעי טכענק ןַײמ וד ןוא; :היעשי איֿבנ ןַײד ךרוד טגָאזעג זדנוא

 ןוא ,ךיּתסאמ אלו ,טלייוורעדסיוא ךיד ּבָאה ךיא ,ךיּתרחּב ,דֿבע ןַײמ טסיּב וד ,ריד

 טשינ טסמענ וד סָאװ םעד ןוֿפ ןײטשרַאֿפ ךיא ףרַאד סָאװ *.טכַארַאֿפ טשינ ךיד

 ?ןעניד וצ ךיד טייקטיירג ןַײמ ןָא

 ַא םורַא ייג ךיא סָאװ םעד ןיא עקַאט טײטשַאּב דניז ןַײמ זַא ןַײז ןָאק סע

 ןַײז טכַארּבעג טָאה ןיק .לרוג ןַײמ טימ ןדירֿפוצ טשינ ןיּב ןוא רעטרעױזרַאֿפ

 ןגעוו ךיז ןדַאי ןוא טײקנדירֿפוצ-טשינ ןוֿפ געט ךס ַא *,םיּבר םימי ץקמ, ןּברק

 ,הוקמ ןיא ןֿפָאלעג אמּתסמ רע זיא ןָאט וצ סָאװ ןסָאלשַאּב ןיוש טָאה רע זַא .םעד

 םג; רעד ?.אוה םג איֿבה לֿבהו; .םיתינעּת ןוא םיֿפוגיס טימ ךיז טקינַײּפעג

 טימ ןוא ,די-רחאלּכ .ןוֿפרעד סעמיצ ןייק טכַאמעג טשינ .תוכז ס'לֿבה זיא ?אוה
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 ודֿבע; .ןּבעל ןכעלריטַאנ ןכעלגעטיגָאט ןַײז ןוֿפ לייט א יו ,טימעג טכַײל ַא

 ןעמ טניד ,החמׂש רעד טימ ,ךעלײרֿפ ןַײז ןטימ זַא טניימ *,החמׂשּב םשה תא

 .הוצמ זיא החמׂש .ןטשרעּבייא םעד ןיוש

 עתמא ןַא זיא ןעגניז ,"יח לארׂשי םע; ןעמ טגניז קעד ןטסלטימ םעד ףיוא

 ! םשה שודיק ַא זיא ףיש רעקירעיורט רעד ףיוא ןצנַאט ןוא ןעגניז ,םשה תדוֿבע

 אקווד ןעד ףרַאד עמ *,םכחֿבז בר יל המלק .תודוֿבע ערַאלוקַאטקעּפס ךוז ךיא

 ןרעטנומֿפױא ןטימ ןטלעוװ עדייּב ןֿפױק ךיז ןָאק עמ ? ןטשרעּבייא ןרַאֿפ ןליוק ךיז

 : קלָאֿפ םוצ טגָאזעג ןּבָאה ארזע ןוא הימחנ .גנַאזעג ןגערנָא טימ ,החמׂש עשידִיי

 הוצמ ַא'ס .טײקרַאטש רעַײא זיא דײרֿפ סטָאג ,טשינ טרעיורט ...טשינ טנייוו

 הוצמ טימ החמׂש ךיז טלטייק ,הוצמ ַא ןָאט וצ החמׂש ַא'ס ןוא החמׂשּב ןַײז וצ

 .י.ףוס ןיא דע ,החמׂש ןוא הוצמ ,הוצמ ןוא החמׂש :גניר ןיא גניר

 ןױשרַאּפ רעדעי זַא טלעטשעגנַײא ױזַא ןרָאװעג זיא ףיש רעד ףיוא ןּבעל סָאד

 ןָאט וצ סעּפע טַאהעג טָאה עפורג עדעי ,עפורג ַא וצ טלייטעגוצ ןעוועג זיא

 ףיוא ןֿפורעג ןַאמרעגנוי ןשידיסח םעד ןעמ טָאה יױזַא -- עליּבר םעד ."תונרות;

 טצעזעגוצ ךיז טָאה רע .עּפורג ןייק וצ טלייטעגוצ טשינ ןעמ טָאה -- ףיש רעד

 רעד, ,לכ"נּת ןַײז ןוֿפ םיקוסּפ טנעײלעגסױרַא ןוא לזַײרק רעדנַא ןַא וצ לָאמעלַא

 וצ טכַארּבעג ןַאד טָאה רע .ןּברוח ןטשרע ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג זיא והימרי איֿבנ

 טיוּב ... : תולג ןיא ןדִיי יד וצ תואֿבצ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא .טרָאװ סטָאג ןדִיי

 רעּבַײװ ךיז טמענ ,טכורֿפ יד טסע ןוא רענטרעג טצנַאלֿפ ,ייז טנױװַאּב ןוא רעזַײה

 *...ןרענימ טשינ ןוא ךיז ריא טזומ ןרעמ ...רעטכעט ןוא ןיז טריוּבעג ןוא

 2 ויש

 סע .געט ייווצ עטשרע יד ןיא יו קַיור ױזַא ןעועג טשינ רעמ זיא םי רעד

 ףיש יד טעדיוהעג טָאה םָארטש ןוֿפ טעּפמיא רעד ,סעילַאװכ יד ןסקַאװעג ןענעז

 ,סרעדנעלעג-ּפערט יד ,סעשטירּפ טימ ןרוטקורטס ענרעצליה יד .ּפָארַא ןוא ףױרַא

 ,טגידעג טשינ טָאה זַײּפש יד ,ןלַאֿפעצ ךיז סע טעוװ טָא טָא ,טצכערקעג טָאה ץלַא

 וליֿפַא .טייקנַארק-םי יד טַאהעג ןּבָאה ערעדנַא ,ןגָאמ ןזיול ַא טַאהעג ןּבָאה ךס ַא

 -ךיוּב ,קיטײװיּפָאק ןוֿפ ןטילעג ןּבָאה 'תוחיׂש' יד וצ ןעמוקעג ךָאנ ןענעז סָאװ יד

 ,גנומיטש רעקידֿבוט-םוי ןייק ןיא ןעוועג טשינ םתס ןוא ,קיטייוו

 טֿפרַאדעג דלַאּב טָאה סָאװ עּפורג ַא וצ טצעזעגוצ ךיז טָאה עליּבר סָאד

 .םערוטש ןגעוו טגָאלקעג ךיז טָאה םלוע .עיֿפַארגָאניטסעלַאּפ עיצקעל ַא ןּבײהנָא

 טַײרש רעטשרעּבייא רעד .לוק סנטשרעּבייא םעד זיא טניוו ןוֿפ ןעמושז סָאד,

 ןזיּב טלעװ קע ןייא ןוֿפ טרעהעג טרעוו לוק ןַײז ןוא ,רעצ ןיא ןענעז ןדִיי ןעוו

 ןרערט ייווצ ןוא טקינַײּפעג ןרעוו ןדִיי ןעוו טנייוו םלוע לש ונוּביר רעד .ןרעדנַא
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 םי רעד טרעװ ןוֿפרעד רשֿפא .שרדמ רעד טגָאז ױזַא .ןַײרַא םי ןיא ןלַאֿפ

 | *,שימרוטש

 ,יּבר ,םיא טעּב ?לרוג רעזדנוא ףיוא ,ךעּבענ ,טנייוו רעטשרעּבייא רעד;

 זדנוא ןכַאמ ןוא ףיש יד ןעלסיירט ןרערט ייווצ .קרַאטש וצ ןענייוו טשינ לָאז רע

 ",ףיש יד ןעקניז ןוא םערוטש רעמ ןעגנערּב ןלעװ ןרערט רעמ ,קנַארק

 *,ךעטכָאט ,זדנוא טימ זיא רעטשרעּבייא רעד;

 *?ץיוושיוא ןיא ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ןעוועג רע זיא ווו;

 *,רעטכָאט ,זדנוא טימ;

 ןיּב ךיא .רעטכעט ןּבָאה וצ גנוי וצ ךָאנ טנעז ריא ,טשינ ךימ טרעטכָאט;

 ".ןעוועג טשינ טרָאד זיא רע ,טכוזעג םיא ּבָאה ךיא .יּבר ,ץיוושיוא ןיא ןעוועג

 טָאה יּבר רעד .ןֿפָאלטנַא ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא ץיוושיוא ןוֿפ לדיימ סָאד

 יד ַײּב ןטעּבעג ךיז רע טָאה *,רימ טּביײלג; .רעױדַאּב טימ טקוקעגכָאנ ריא

 ,םירוסי ךרוד לארׂשייץרא ןייק ןעמוק וצ תוכז ַא זיא'ס ,רימ טּבַײלג; ,ערעדנַא

 עטוג ַײרד ןדִיי יד ןּבעגעג טָאה רעטשרעּבייא רעד :ארמג יד עקַאט טגָאז ױזַא

 ",םירוסי ךרוד ייז ןעמוק עלַא ןוא ,אּבה-םלוע ןוא ,לארׂשי-ץרא ,הרוּת -- תונּתמ

 ךרוד סָאװרַאֿפ ,תונּתמ עטוג ןּבעג טלָאװעג טָאה רעטשרעּבייא רעד זַא

 ? םירוסי

 יז גנַאלש יד טֿפָארטשעג טָאה רעטשרעּבייא רעד זַא ןבירשעג טייטש סע;

 טשינרָאג זיא סָאד זַא ןטכַאד ךיז ןָאק סע .דרע ןסע ןוא ךיוּב ןֿפױא ןכירק לָאז

 .זַײּפש ריא ןוֿפ גונעג םוטעמוא טָאה ןוא דרע רעד ףיוא טכירק יז .הללק ןייק

 טשטַײטעג טָאה ,ל"ז ,יּבר רעקצָאק רעד .ןגיוּבנַײא טשינ וליֿפַא ךיז ףרַאד יז

 שטנעמ םעד .הללק יד זיא ןטיירג םענוֿפ ץלַא טָאה גנַאלש יד סָאװ סָאד עקַאט זַא

 טימ טיורּב ןַײז ןסיזרַאֿפ ןענָאק לָאז רע טשטנעּבעג רעטשרעבייא רעד טָאה

 טקנעבעג ןּבָאה רּבדמ ןיא ןדִיי יד .הריצי רענעגייא ןוֿפ ןּבָאה האנה ןוא ,טעּברַא

 טעװ טָאג' :טגָאזעג ייז השמ טָאה רַאֿפרעד ,םירצמ ןוֿפ טֿפַאשטכענק רעד ךָאנ

 ןוא ןטלַאה וצ המחלמ ןיילַא תוכז םעד ןּבָאה רימ ',ןטלַאה המחלמ ךַײא רַאֿפ

 ",םירוסי ךרוד ןעמוקנַײרַא

 ןגיל קַיור טנָאקעג טציא טָאה עמ .רעדלימ ןרָאװעג זיא םי רעד .גָאטרַאֿפ

 ַײב ןענַאטשעג זיא ץיוושיוא ןוֿפ לדיימ סָאד .ןֿפָאלש ןוא סרעגעלעג יד ףיוא

 ןוֿפ טנָאזירָאה םוצ ןקילּב עריא ,קעד רעטשרעּביוא רעד ףיוא רעירַאּב םעד

 טָאה יז .זָאר ןדלימ ַא טימ ףױרַא טעּפַארדעג ךיז טָאה טיײקטַײװ יד ןענַאװ

 זיא'ס .ריא ןבענ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגוצ ץעמע זיא סע טליֿפרעד

 .יּבר רעד ןעוועג

 .טסירגַאּב יז רע טָאה ",ןגרָאמ טוג;

 *.ךָאי טוג ,ןגרָאמ טוג;
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 ",טייקדלימ עקידהיחמ ַא טנַײה ,םערוטש ַא ןטכענ :טלעוװ סטָאג זיא יױזַא;

 "?ןדנוא טימ ךיז ןצייר וצ ? םערוטש םעד רע ףרַאד סָאװ ּבילוצ;

 ךיז סע טעװ טנעה יד ףיוא דניק ןַײז ןגָארט קידנעטש טעוװ עטַאט ַא בוא;

 עטַאט רעד רָאנ ,טלַאֿפ סע ןעוו טנייוו דניק ַא .ןייג ןענרעלסיוא טשינ לָאמנייק

 ".םיא וצ ןייג סדניק ןוֿפ ּביײהנָא רעד זיא ןלַאֿפ סָאד זַא טסייוו

 רעד טָאה סָאדק ףישסגירק ַא ןוֿפ טעוליס םוצ טלטַײטעג טָאה לדיימ סָאד

 *ל טקישעגנָא זדנוא ףיוא עטַאט רעטוג

 -רעטניה ךיז טקור עטַאט רעד ןוא טירט עכעלטע טלעטש דניק סָאד;

 רעּבָא ,סע טזָאלרַאֿפ עטַאט רעד זַא טניימ דניק עשירַאנ סָאד .קירוצ ץכעלייוו

 ".רעדניק ענַײז טשינ טזָאלרַאֿפ עטַאט ַא

 *,עטַאט ןייק טשיג רע זיא טזָאלרַאֿפ רע ּביוא ןוא,

 ןָאק ןײלַא .רעטשרעּביײא רעד ,םערָא ןַײד ףיוא רעמונ-ץיוושיוא ןַא טסָאה;

 טניימ םיא וצ תונעט טסָאה וד זַא .טוגמוא רַאֿפ תומוערמ ענַײד ןעמענ טשינ

 7? רעטכָאט וטסייה יװ .ץיוושיוא ץָארט םיא ןיא טסּבײלג וד זַא ךָאד סע

 ָאד רעמונ רעד ,רעמונ ַא רָאנ ּבָאה ךיא ,ןעמָאנ ןייק טשינ רעמ ּבָאה ךיא;

 *,םערָא ןֿפױא

 םערָא ןַײד ףיוא טריוטַאטסיױא סָאד ןּבָאה ייז .רעטכָאט ,טכערעג טסיּב וד;

 ",ןויזּב ןייק טשינ ,דוֿבּכ ַא ןרָאװעג סע זיא ,דניק שידִיי ַא טסיּב וד לַײװ

 ןָאטעג רימ טָאה עמ סָאװ ץלַא .עשַאּב סייה ךיא ,רעטכָאט טשינ ךימ טֿפור,

 ןיא ןעוועג טשינ טנעז ריא ? דוֿבּכ ַא ןוא טוג ןוא ןייש זיא עשידַיי א ןיּב'כ לַײװ

 "יא ץיוושיוא סָאװ טשינ טסייוו ריא .ץיוושיוא

 סָאד ךיז ןָאק ךיא ןוא ץיוושיוא ןיא ןעוועג טשינ ןיּב ךיא ,תמא זיא סָאד;

 ןרָאװעג ןלָאװשעג טשינ זיא סע לַײװ ,ייוו רימ טוט שיײלֿפ ןַײמ .ןַײז לחומ טשינ

 רימ ןעוט רענייּב ענַײמ .ץימש טימ ןרָאװעג טעװעסַאּפעג טשינ ןוא רעגנוה ןוֿפ

 יד ייו רימ ןעוט'ס .ּפעלק רעטנוא ןרָאװעג ןכָארּבעג טשינ ןענעז ייז לַײװ ,ייוו

 ַײז .עירָאטַאמערק רעד ןוֿפ ןעמיוק םוצ ןקוק טזומעג טשינ ןּבָאה סָאװ ןגיוא

 ",ךימ רַאֿפ ךיוא ןרָאװעג טקינַײּפעג טרָאד טסיּב וד סָאװ ,עשַאּב ,לחומ רימ

 ןָא טשינ ןכַאמ ןוא םי ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ ייז .ןרערט ערעַײא עז ךיא ,יּבר;

 י--- -- רע ןוא ,ץיוושיוא ןיא ןעוועג טשינ טנעז ריא סָאװ טגָאלק ריא .םערוטש ןייק

 ןרעװ ןדִיי רָאנ ןיהּוװ :טגָאז ארמג יד .ץיוושיוא ןיא ןעוועג ָאי זיא רע;

 טימ ןעמַאװצ קירוצ טמוק ןוא .ייז טימ תולג ןיא הניכש יד טייג ,ןּבירטרַאֿפ

 *,טזיילעגסיוא ןרעוו ייז ןעוו ייז

 ,םערָא ןטרַיּוטַאט ריא טקערטשעגסיוא עשַאּב טָאה *7 טרָאד ךיוא,

 טלַאטשעג ןיא הניכש יד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק עמ ּביוא ןוא .טרָאד ךיוא ,ָאי;

 ",םערָא ריא ףיוא טרָיוטַאטסיױא רעמוניץיוושיוא ןַא ךיוא יז טָאה ,שטנעמ ַא ןוֿפ

 ,םי םוצ קילּב ריא טזָאלעגּפָארַא ןוא ,םערָא םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה עשַאּב
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 ץיוושיוא סָאװ טסווװעג טלָאװ ריא ּביוא !ץיוושיוא ןיא ןעוועג טשינ טנעז ריא;

 ",דייר עכלעזַא טימ טָאג טרעטסעל ריא זַא טסּוװעג ךיוא ריא טלָאװ ,זיא

 ןיּבמ םהמע ֿבש אוה ךורּב שודקהש דמלמ .ֿבשו אלא ,רמאנ אל ֿבישהוי;

 ץיוושיוא ןיא ריד טימ ןעוועג זיא הניכש יד זַא המלש הנומאּב ּביילג ךיא !.תולגה

 "ףיש רעד ףיוא ריד טימ קירוצ טמוק ןוא

 "!טדער ריא סָאװ טשינ טסייו ריא !טגָאז ריא סָאװ טשינ טסייוו ריא;

 ךיוא טָאה הניכש יד --- -- ןגָאז ריא טעװ סָאװ ןוא; ,ןגירשעגסיוא עשַאּב טָאה

 טרַיוטַאטסױא יז טָאה סָאװ ןוא ?ַאה ,םערָא ריא ףיוא טריוטַאטסױא רעמונ ַא

 *? טסירּב עריא רעּביא

 סיוא יירד ַא ןָאטעג ךיז טָאה עשַאּב ,ןושל ןָא ןייטש ןּבילּבעג זיא יּבר רעד

 טקעדעגּפָא ןוא עקזולּב ריא ןָאטעג יצ ַא געװַאּב ןקיטסַאה ַא טימ ןוא םיא וצ

 סָאװ .סיוא טעז הניכש יד יװ ןסיוו ףרַאד יּבר ַא !טקוק; :טלָאקעד לקיטש ַא

 "!יּבר ,ריא טעז

 עז ךיא; ,ןגיוא יד טּפַאכעגקעװַא טשינ יּבר רעד טָאה ןעניוטשרעד ריא וצ

 ",טלײהרַאֿפ טוג זיא סע ףָאה ךיא ,דנוװ ַא ןוֿפ ןכייצ ַא ,םַארש ַא

 ,םי םוצ טיירדעגסיוא קירוצ ךיז ןוא עזולּב ריא טכַאמעג טכערוצ טָאה יז

 *,ןלײהרַאֿפ טשינ לָאמנייק ךיז טעװ סע,

 ".ףשַאּב ,טשינ סָאד גָאז;

 זיא ָאד, :םינּפ ןַײז ןיא ךַײלג ןגיוא עריא טימ ןָאטעג זיּפש ַא טָאה עשַאּב

 ריא ךיוא ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז *,טריױטַאטסיױא ןעוועג סעּפע ךיוא

 ס'הניכש רעד רעּביא ךיוא זיא; .ןרעה טנָאקעג םיוק סע טָאה'מ זַא ,ּפָארַא זיא לוק

 *?'רוה דלעֿפי טריוטַאטסױא טסירּב

 טיירדעגסיוא ךיז טָאה עשַאּב .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא יבר רעד טָאה טציא

 ,ךיז וצ טיירדעגסיוא ,םערָא ןַא ַײּב טּפַאכעגנָא יז טָאה רע .ןקור ןטימ םיא וצ

 *,ָאיע :טרעֿפטנעעג ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ךַײלג ריא טקוקעג

 *? ָאי סָאװע

 "ָאי :זיא רעֿפטנע רעד .טגערֿפעג סעּפע ךימ טסָאה וד;

 טשינ ןגעוו טסעד ןוֿפ סע טנָאק ריא; :ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה עשַאּב

 *.ליומ ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא

 טסיּב וד לַײװ ץיוושיוא ןייק ןּבירטרַאֿפ ךיד טָאה עמ .ָאי :זיא רעֿפטנע רעד,

 ןּבירטרַאֿפ הניכש יד זיא ,!םהמע הניכש ולגש םוקמ לּכ' ןוא רעטכָאט עשידִיי ַא

 י-- -- רעטרעוװ יד טריוטַאט ריד ףיוא טָאה עמ ןעוו .ריד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 *,סע טגָאז ,סע טגָאז;

 זיא 'רוה דלעֿפי רעטרעוו יד טרַיוטַאט טסירּב ענַײד רעּביא טָאה עמ ןעוו,

 ןעק עמ ּביוא ,הניכש רעד ןוֿפ טסירּב יד רעּביא ןרָאװעג טרַיוטַאטסיױא ךיוא סע

 ",טסירּב טימ הניכש יד ןלעטשרָאֿפ ,לוכיֿבּכ ,ךיז
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 *,טָאג טרעטסעל ריא;

 םעלַא ןיא ןוא ןטשרעּבייא ןיא ןּביױלג ןַײמ טימרעד קיטעטשַאּב ךיא ,ןייג;

 *,םיא ןגעוו טגָאזעג ןּבָאה םימכח ערעזדנוא סָאװ

 "1 עיצַארעּפָא עשיטסַאלּפ ַא ןכַאמ טזָאלעג ךיוא ךיז הניכש יד טָאה;

 *,ריד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגכרודַא הניכש יד זיא ןוֿפרעד םירוסי יד;

 סָאװ רעטרעוו ןגָאזצסױרַא ןעגנוװצעג ךַײא ּבָאה ךיא סָאװ לחומ רימ טַײז;

 ",ןגָאװצסױרַא ןעוועג רעווש ךַײא זיא

 רעּבָא .השא ןַא וצ דֹוחייּב ,רעטרעוװ ךס ַא ןגָאז וצ רעווש רימ זיא'ס,

 רעד וצ ךיוא גנולייה ַא ,ןטשרעּביא םוצ טסניד ַא זיא קיטייוו ןַײד ןרעדניל

 וצ רַאֿפ טלַאה עמ סָאװ ןַאמ םִַיּב רֿבא רעמיטניא ןַא ןַארַאֿפ .ןדגווװ ס'הניכש

 ןּבילקעגסיוא טָאה רעטשרעּבייא רעד רעּבָא .ןעמָאנ םַײב ןֿפורוצנָא סע קידהזֿבנ

 םעד ןיא טינש ַא טימ אקווד דיי ןטימ דנוּב ַא ןסילש וצ ,ןַײז וצ תירפ תרוּכ

 ,תירּבה תוא ןַײד ,טייקשידיי ןוֿפ ןכייצ ןַײד זיא ףוג ןַײד ףיוא םַארש רעד .רֿבא

 ?,ּבַײל ןַײד ןיא טצירקעגנַײא ,עשידיי ַא ןַײז ןַײד ,זיא ָאד

 ןַאמ רעטושּפ ַא ןגָאז טעװ סָאװ רעּבָא ,יּבר ,ןעלמיה יד ןיא טּבעל ריא;

 ןרעטנענרעד ןלעוו ךיז טעװ רע ןעוו לָאמ רעדעי םעד ףיוא ןקוק ןֿפרַאד טעוװ סָאװ

 ךרוד טקעמעגסיוא ןיוש ןענעז ייז שטָאכ ,רעטרעוו יד ןענעייל טעװ רע ?רימ וצ

 ",עיצַארעּפָא רעשיטסַאלּפ ַא

 *? עשַאּב ,ןַאמ ַא ןיוש טסָאה וד;

 54 ןַאמ א ,ךיא;

 *,ךתח ַא;

 *? רימ ןוֿפ קזוח טכַאמ ריא;

 ?,הלּכ ןייק טשיג ךָאנ ּבָאה ךיא ,ןתח ןייק טשינ ךָאנ טסָאה וד;

 *!לָאמנייק ,לָאמנייק .טשינ ליוו ןוא ,טשינ לעװ ןוא ,טשינ ּבָאה ךיא;

 ".הלּכ ןַײמ ןרעוו טסלָאז וד ליוו ךיא .עשַאּב ,טשינ סָאד גָאז;

 ,ןושל ןָא ןייטש ןּבילבעג זיא עשַאּב

 ,םיאנּת ןייק טשינ ריד לעטש ךיא ?זיוה רשּכ ַא ןריֿפ ןענָאק טסעוװ וד,

 / == -- רעּבָא

 == =-- לֹּברע

 ןיִּב ךיא .יּבר ַא ןעוועג זיא ,הכרֿבל ונורכז ,עטַאט ןַײמ .המלש ךימ ףור

 ",טשינ רעכיז ריד וצ .יּבר ןייק טשינ

 "4 ךודיש ַאזַא וצ טגָאזעג עטַאט רעַײא טלָאװ סָאװ .רעכיז רימ וצ;

 ךיא סָאװ ץלַא .ליז ,ןטַאט םעד ןוֿפ טנרעלעג ךיא ּבָאה ןעק ךיא סָאװ ץלַא;

 ןיִּב ךיא .ןָאטעג רע טלָאװ ױזַא ןוא ,טגָאזעג רע טלָאװ ױזַא זַא ךיא ליֿפ יגָאז

 ןָאטנָא טלָאװעג רימ ןּבָאה םידיסח סנטַאט ןַײמ .לארׂשייץרא ןיא ןעוועג ןיוש

 ןקילייה םעד ןיא ןעמוק וצ תוכז םעד ןּבָאה טלָאװעג ּבָאה ךיא רעּבָא ,דוֿבּכ סיורג
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 ןטסעז .םירוסי ךרוד --- רעטסעווש ןוא רעדירּב ענַײמ טימ ןעמַאזוצ ןַײרַא דנַאל
 טשינ ףיש רעד ףיוא ךימ טכַארּבעג ןוא טריֿפעג ךימ טָאה החגשה יד זַא טשינ
 -טרעשַאּב זיא סע זַא טשינ וטסעז ? רעטסעווש ןוא רעדירּב עלַא יד ּבילוצ רָאנ
 ",ץשַאּב ,ָאי גָאז 1 טייק

 ",רעטלייוװרעדסיױא רעַײא רַאֿפ ךימ ןכַאמ וצ גונעג טשינ זיא תונמחרא

 ענַײז ,רימ רַאֿפ ךיוא ןדייל וצ טלייוורעדסיוא ךיד טָאה רעטשרעּבייא רעד;
 רךימ טזומ וד .םעד ןגעוו טכַארט .ריד טימ טריֿפעגנעמַאזוצ ךימ ןּבָאה ןגעוו

 ",טציא ןיוש רעֿפטנע ןַײד ןּבעג טשינ

 -גנַאל יד ןשיװצ ענדָאמ ןעזעגסיוא טָאה יליוו רעקיזָאנ-ץרוק רעטיור רעד
 עגנַאל יד ןיא .ָאקָארַאמ ןוֿפ ןעגנוי עקיגױא-ץרַאװש ןוא עקירָאה-ץרַאװש עקיזָאנ
 -ךיימ יד ,שיזיױצנַארֿפ קינייװ טנרעלעגסיוא ךיז יליוו טָאה ךַײרקנַארֿפ ןיא ןכָאװ
 טָאה ןעשטלַאס ןוֿפ .שילגנע םיא וצ טדערעג ןּבָאה ןלַאקָאל-קגירט יד ןיא ךעל
 ױזַא יו .ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןּבָאה רענַאקָארַאמ יד סָאװ ,שידִיי טנרעלעג ךיז רע
 טשיג רענייק טָאה ָאקָארַאמ ןוֿפ הרֿבח רעד טימ טקידנעטשרַאֿפ ךיז טָאה רע
 טעּפעשטרַאֿפ יז טָאה יליוו ןעוו ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג ןענעז ייז .ןענַאטשרַאֿפ

 ןוֿפ טֿפַאשדנַײרֿפ יד ןענּוװעג טָאה רע ןעוו טשרע .קיטש עשיצל ענַײז טימ
 ןיא טזָאלעגנַײרַא םיא ענעסקַאװרעד יד ןּבָאה רעדניק עשינַאקָארַאמ עכעלטע
 רעּבָא ,ץיליוו טימ וליֿפַא עקילק ערעדנוזַאּב ַא ןּבילּבעג ןענעז יז .אתורֿבח רעייז
 רעד ןיא ןעוועג ןענעז טַײל-הרֿבח עגנוי ןצכַא .תוחילש ַא ןּבעגעג ייז טָאה יליוו
 ןעמוקַאּב ןּבָאה ייז ."עדַאגירּב רענַאקָארַאמ יד; ןֿפורעג טציא טָאה עמ סָאװ עּפורג

 ןלעװ רעדנעלגנע יד ּביוא סעיציזָאּפ ערעייז ןקידיײטרַאֿפ וצ סעיצקורטסניא

 -סגנוקידיײטרַאֿפ ןיא טינעג ךיז גָאט ךָאנ גָאט ןּבָאה ייז .ףיש רעד ףיוא ןלַאֿפנָא

 .עיגעטַארטס-סֿפמַאק ןוא ןעלטימ

 -ףיש רעד ןיא טעּברַא רע .טרעדנּוװעג ךיז ףסוי טָאה ?יליוו טֿפָאלש ןעוו
 רענַאקָארַאמ ןַײז טימ טשינ זיא רע ןעוו .גָאט ַא העש ַא ןעצ סנטסדנימ טֿפַאשנַאמ
 יד טגרעל ,ךעלהׂשעמ טלייצרעד רע .קעד וצ קעד ןוֿפ םורַא רע טֿפױל ,עדַאגירּב

 ןֿפָאלעג זיא יז ...ךעּבענ עשטלַאס .ךעלדיל-רעדניק עשינַאקירעמַא סיוא רעדניק

 טגָאז יליוו .עקירעמַא ןייק ןעמוק ןוא החונמ טלָאװעג טָאה יז לַײװ ן'יליוו וצ

 -רעּביא ךיז טָאה יקַײמ' ַא .עקירעמַא ןייק ןרָאֿפקירוצ טשינ טעוװ רע זַא טציא

 רעלַאגעלמוא ןייא ןוֿפ ןייג טעו רע ,דג טסייה רע .'יסוי' ַא ןרָאװעג ןוא טרעקעג

 טגָאז סָאװ .עניטסעלַאּפ ןיא ןצעזַאּב ךיז ךָאנרעד טעװ ןוא ,רערעדנַא רעד וצ ףיש

 ץלַא ךָאנ יז זיא רעדָא ?'הרׂש' עתמא ןַא ןרָאװעג יז זיא ?הרׂש ןַײז וצרעד

 ? ןמיס ַא סָאד זיא ,רָאה עריא ןכיילּב טרעהעגֿפױא רעדיװ טָאה יז 1 עשטלַאס

 "שליּברע ןֿפור םיא טגעלֿפ עמ .עליּבר ןטימ ךיז ןרֿבח עשטלַאס ןוא יליוו ךיוא
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 לגנ ארעג

 טּפַאכ ,ךיז טקנירט עמ זַא .םיא וצ ךיז ןעילוט ךס ַא רעּבָא ,קזוח לסיּב ַא טימ

 יייןֿפָאה ןשטנעמ טנרעל רע ...יורטש ַא ןיא ןָא ךיז ןעמ

 ןוֿפ ץמש ןייק םיא ןיא ןּבילּבעג טשינ זיא סע זַא ןעשעג סע זיא יױזַא יו

 טּבילרַאֿפ ױזַא ןעוועג טשינ זיא רע זַא ןַײז זומ סע ? ץ'יליוו ןוא ןעשטלַאס וצ סעּכ

 קיֹור ױזַא טנָאקעג טשינ רע טלָאװ טשינַא .טכַאדעג ךיז טָאה םיא יו ריא ןיא

 םיא וצ ןעמוק לָאמַא לָאז עשטלַאס -- תומולח עלַא יד .ךיז ןשוק ייז יװ ןקוקוצ

 רעד ,רעטסערג רעד ,רעטסעּב רעד זיא ,קערוי ,רע זַא ןעיײרש ןוא ינק יד ףיוא

 -- ץלַא סָאד ,ןטַאררַאֿפ ,טריֿפרַאֿפ יז טָאה יקנעי רענַאקירעמַא רעד זַא ; רעטסנעש

 יליוו זַא ןדערנַײא ךיז טייהרעטנוזעג יז לָאז ,דניק ןגָאלשעג ַא ןוֿפ סעיזַאטנַאֿפ

 טנָאקעג עקַאט טלָאװ ,לסָאי ,רע בוא .רעטסעּב ןוא ,רעטסערג ,רעטסנעש רעד זיא

 ןטלַאה לָאז האל ןָא רעמ םיא טייג סע -- -- ליֿפעג ַא ןצנַאלֿפנַײרַא ןצעמע ןיא

 טשינ וליֿפַא ,םינּפ טקָאטעג ַאזַא ,טיוה עקיטכיל ַאזַא טשינ טָאה האל .םיא ןוֿפ

 ,טייקגייש-עקלַאיל ןייק טשינ זיא טייקנייש ס'האל ,עשטלַאס יוװ רוגיֿפ ענייש ַאזַא

 ןגיוא עניורּב עֿפיט ס'האל .םעד רַאֿפ רעטרעוו ןייק טשינ טָאה רע -- -- זיא יז

 ךעלגנעל לָאמש ריא .רעטכָאט רעשידִיי ַא ןוֿפ רעצ םעד ןוא טסנרע םעד ןּבָאה

 ןוא ,טײקנסָאלשטנַא ךיז ןיא טָאה רָאה עלעקנוט ענעריושעג-ץרוק יד טימ םינּפ

 טימ ,ןגָאז ןָאק עמ ,ןוא ץלָאטש טימ זדלַאה ןכיוה ,םעניד-וצ ,םעד ףיוא טציז

 ,ן'האל ןגעװ טכַארט רע סָאװ ןַײז וצ הדומ ןייש טשינ טושּפ זיא סע .תוירחַא

 וצ ןעשעג זיא סע סָאװ טסּוװרעד ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ גָאט ןייא לּכה-ךס

 ךיז טלָאמעגסיױא ןוא גָאטרַאֿפ טנַײה רעגעלעג ןַײז ףיוא ןגעלעג זיא רע .ןיֿפאז

 טעגרהרעד םיא סע טָאה ,ןיֿבאז ןֿפָארטעג טָאה ליוק יד יװ ענעצס עצנַאג יד

 !ןטכַארט וצ ס'עגר עכעלטע ןּבילּבעג ךָאנ םיא ןענעז סע רעדָא ,טרָא ןֿפױא

 יַאלֿפעגֿפױא טָאה 1 החיצר רעד רעּביא רעדנּוװ-זייּב ןוֿפ ס'עגר ןעוועג סע ןענעז

 רענייק 1 ן'האל ןגעוו טכַארטעג רע טָאה רעדָא ? המקנ וצ טשרוד ַא םיא ןיא טרעק

 טנָאקעג ךָאנ טָאה קעציװ בוא .רע יװ טוג ױזַא ןקעציו טנעקעג טשינ טָאה

 ,ןדער טנָאקעג ךָאנ טָאה רע ּביוא ןוא ,ן'האל ןגעוו טכַארטעג רע טָאה ,ןטכַארט

 .יי ריא ףיוא ןּבעג גנוטכַא קערוי לָאז :טגָאזעג רע טָאה

 זיא האל .ןגיוא ענעֿפָא טימ טמולח עמ ןעוו וליֿפַא ,שירַאנ ןענעז תומולח

 טציא טסייוו רע רעּבָא .ריא ףיוא רע יוװ ,םיא ףיוא ןּבעג וצ גנוטכַא חוּכּב רעכיג

 ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע טניז ,ןשינעּבילרַאֿפ ןוא ןשינעכוז ענַײז עלַא זַא

 םיא זיא טציא טשרע .ןילַא ךיז ןרַאנוצּפָא ןוואורּפ רָאנ ןעוועג ןענעז ,ן'האל

 טָאה רע .ץולח ַא ןרָאװעג רעלגומש ַא ןוֿפ טכַאנרעּביא זיא רע ױזַא יו רָאלק

 ..י םעד ןגעו ןגָאז טעװ האל סָאװ ןעז וצ ידּכ רָאנ ,ןגעמרַאֿפ ַא ןבעגעגקעװַא

 :שרדמ רעד טגָאז 'חונמ היהי אל ,עיגרת אל םהה םייוגּבז קוסּפ ןֿפױא;

 -קירוצ ןלעוװ ןלָאז ייז ידּכ ,החונמ ןייק ןעניֿפעג טשינ תולג ןיא ןלעוו ןדִיי יד
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 ,קינומש-חמי םעד ןָא ךיוא רעקלעֿפ יד ןשיווצ טכעלש ןעוועג זדנוא זיא סע .ןעמוק

 עקידעקיטש ןוא רעַײֿפ טימ ןֿפָארטש טזומעג זדנוא טָאה רעטשרעּבייא רעד רעּבָא

 ןוא ,םילושכמ ,ןטייקירעווש עלַא ץָארט םײהַא ןרעקקירוצ ןלָאז רימ ידּכ ןזַאג

 *,ןשינרעדניה

 דניז רעכלעוו רַאֿפ ,קידצ ַא ,יּבר רעשידיסח ַא ןעוועג זיא עטַאט רעַײא;

 "? ןרָאװעג טנערּברַאֿפ רע זיא

 רעווש רימ זיא סע .דַיי רעקילייה ַא ןעוועג זיא ,הכרֿבל ונורכז ,עטַאט ןַײמ;

 טסלעטש וד זַא רעּבָא .םיא טימ תוכיישּב 'דניז' טרָאװ סָאד ןעגנערּבוצסױרַא

 ךיא ןוא ,סנטַאט ןַײמ ןגעק טייקיטכערעג סנטשרעּבייא םעד עּבָארּפ וצ קעװַא

 םידיסח רעטנזיוט טַאהעג טָאה ,הכרֿבל ונורכז ,עטַאט ןַײמ --- -- רעֿפטנע ןַא ךוז

 ץלַא ייז ןטלָאװ ,ןלױֿפַאּב טלָאװ רע ּביוא .טרָאװ ןַײז ןיא טּבײלגעג ןּבָאה סָאװ

 סח ליֿפ וצ עטַאט רעד טָאה רשֿפא .לארׂשי-ץרא ןייק קעװַא ןוא טזָאלעגרעּביא

 ןוא ,תוסנרּפ ערעייז ןגעוו טגרָאזעג ךיז ליֿפ וצ ,סנגעמרַאֿפ ערעייז ףיוא ןעוועג

 ןיא ןעניוו וצ רעסעּב זיא סע זַא טגָאז שרדמ רעד שטָאכ ,טרַאװעג ,טגײלעגּפָא

 עטַאט ןַײמ .ץראליץוח ןיא ץַאלַאּפ ַא ןיא יװ לארׂשי-ץרא ןוֿפ רּבדמ ןקידיײל ַא

 סע רעּבָא .םידיסח ענַײז ןוֿפ טײקמורֿפ רעד ןגעוו טגרָאזעג ךיז ,רקיעּב ,טָאה

 יד ןלָאז יאוולה ,טגָאז אוה ךורּב שודקה :היעשי טוקלי ןיא ןּבירשעג טייטש

 אמטמ סע ןלעװ ייז ּביוא וליֿפַא ,לארׂשייץרא ןיא ןַײז קלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ רעדניק

 הֿבישי ַא ןיא ןענרעל טקישעג ךימ המחלמ רעד ֿברע טָאה עטַאט ןַײמ ןעוו ,ןַײז

 וצ ןּבילקעגסיוא טָאה רע רעּבָא ,ןרָאֿפקעװַא טנָאקעג ךיוא רע טָאה םילשורי ןיא

 הווצמ עסיורג ַא זיא טציא ןעוט רימ סָאװ :ַײס יו ַײס .הדע ןַײז טימ ןּבַײלּב

 ",.םשה שודיק ַא ןוא

 // = יברע

 ",ךיד טעּב ךיא ,ןעמָאנ ןַײמ ַײב ךימ ףור .המלש סייה ךיא;

 ןסַײװ ַא ףיוא ןעמוק טעװ חישמ זַא ןּביילג ךָאד טֿפרַאד ריא ,המלש 'ר;

 *,קירּב רענעריּפַאּפ ַא ףיוא ןריֿפ זדנוא ןוא לזייא

 טשינ טָאה רע לַײװ טייקסיורג וצ ןעוועג הכוז טָאה ֿבדנימע ןּב ןושחנ;

 סױרַא ןענעז לארׂשיז-ינּב יד ןעוו ןעוועג זיא סָאד .םיסינ ןָא ןייג וצ טַאהעג ארומ

 ךיז טָאה םי רעד רעדייא ךָאנ ןַײרַא םי ןיא ןעגנורּפשעג זיא ןושחנ ,םירצמ ןוֿפ

 ךיא טלָאװ ,ףיש רעד ןּבעג ןעמָאנ ַא טֿפרַאדַאּב טלָאװ ךיא ּביוא .,ןטלָאּפשעג

 *.ףושחנ' ןֿפורעג יז

 *? םיסינ יד ןעמוק ןיוש ןלעוו ןעוו ןוא;

 ןרעדנע טשינרָאג ךיז טעװ סע זַא לאומש ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טגָאז שרדמ רעד,

 טַײרֿפַאּב ןלעװ רימ .ןרעהֿפױא טעװ תוכלמ דוּבעיש רעד רָאנןטַײצ סחישמ ןיא

 ".ערעדנַא ַײּב תולג ןיא ןַײז ןוֿפ ןרעוו

 "? תולג ןייק טשינ דנַאלגנע ןוֿפ ךָאי רעד זיא;
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 טסאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 זדנוא טעו רעטשרעּביײא רעד .תוכלמ דוּבעיש זיא דנַאלגנע ןוֿפ ךָאי רעד,

 ".ןעמוק טעװ טַײצ יד ןעוו דוּבעיש םעד ווֿפ ןעַײרֿפַאּב

 רעד טשינ .רעיוא רעטױל ןעוועג ףסוי זיא טדערעג טָאה המלש ןעוו

 ןּבָאה דייר סניּבר םעד .םידיסח ןעוועג ןענעז וילעדייז רעד טשינ ,זילעטַאט

 סישעדייז םעד :טלעוװ ענעדנּוװשרַאֿפ ַא םיא רַאֿפ טּבעלעגֿפױא ןגעוו טסעד ןוֿפ

 שטַײטסױא םעַײנ ַא סעּפע טיג וילעטַאט רעד ; םירֿפס טימ לוֿפ ּבוטש-ןיד-תיּב

 -- -- רעד :שרדמ ַא ךָאנ טגָאז עדייז רעד ; 'קרּפי לקיטש ַא וצ

 עליּבר ַא טשינ ףרַאד ףיש יד? : ןעגנורּפשעגֿפױא זיא האל ,סיוטש ַא םעצולּפ

 ןעמָאנ ַא ןיוש טָאה ףיש יד .ןעמָאנ םענעֿפמודרַאֿפ ןטלַא ןַא ןבעג ריא לָאז

 טוג ןענעז תוׂשעמ עטלמישרַאֿפ עלַא יד .תדלומ עקיטַײצטנַײה עַײנ א ,'תדלומ'

 םוצ ןטיירגוצ רימ ןזומ רעדניק ערעזדנוא וליֿפַא ? ךיא דער סָאװ .רעדניק רַאֿפ

 *,טַײצ רעזדנוא ןוֿפ םזילַאער ןטרַאה

 טימ זַא ןעזרעד טָאה האל .עּפורג רעד ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא טייקליטש ַא

 עלַא ; טלָאװעג טָאה יז סָאװ ןוֿפ ךוּפיה םעד טכיירגרעד יז טָאה דייר עּברַאה יד

 רימ בוא; :טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טָאה יז .עליּבר םעד טימ ןעוועג טציא ןענעז

 ןעגנולעג זדנוא לָאז סע ּביוא וליֿפַא ןוא ,ןרעּפיצ ןייק ןרעוו טקישרַאֿפ ןלָאז

 יד .לגנַארעג רערעווש ַא זדנוא ףיוא טרָאד טרַאװ ,ליצ רעזדנוא וצ ןעמוקוצנָא

 יד ןטיירגוצוצ ןרעװ טצונעגסיוא זומ טונימ עדעי .הרשכה ַא ןַײז ףרַאד ףיש

 ,לַאֿפכרוד ַא ןעמענֿפױא ןענָאק וצ ךיוא ייז ןטיירגוצ ,לגנַארעג םעד וצ םיליּפעמ

 ,םזילַאטַאֿפ זיא סָאד .רעדנעלגנע יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב זדנוא טעװ טָאג טגָאז ריא

 ".רעדנעלגנע יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב וצ ךיז ןֿפמעק ןלעװ רימ .טײקיטנעהּפָא זיא סָאד

 יז סָאװ םעד ץָארט ,ןַײז חצנמ ןלעװ רימ זַא ןטשרעּבייא םוצ ןֿפָאה ןוא;

 .ןבעגעגוצ המלש טָאה *,ךַאװש ןוא ןיילק ןענעז רימ ןוא ,קיטכַאמ ןוא סיורג ןענעז

 ןענעז רַאֿפרעד ןוא ,ןילַא טשינ ןענעז רימ לַײװ ןיילק טשינ ןענעז רימ,

 ןגעק לגנַארעג ןסיורג ַא ןוֿפ לייט ַא זיא ףמַאק רעזדנוא .ךַאװש טשינ ךיוא רימ

 לעװ ,דנַאּברַאֿפנטַאר םעד ןוא טָאג ןטכַארטעגסױא רעַײא ןשיווצ .םזילַאירעּפמיא

 רעשירַאטעלָארּפ רעסיורג רעד ןוֿפ ףליה רעד ףיוא ןֿפָאה וצ ןבַײלקסיױא ךיא

 *,הכולמ

 ?,ןטשרעּבייא ןוֿפ תוחילש ַא ןָאט לָאמַא ןָאק הכולמ עשירַאטעלָארּפ ַא וליֿפַא;

 .ןטלַאהעגקירוצ יז טָאה לדִיי רַאד ַא .ןײגוצקעװַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה האל

 *? דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא ןעוועג טסיּב וד ,רימ גָאז,

 *,ןייג,

 ןסעזעג ןיּב'כ .ייז ןיא טּביײלגעג לָאמַא ּבָאה ךיא .ןעוועג ָאי טרָאד ןיּב ךיא,

 ּבָאה'כ .םזינומָאק רַאֿפ ,עזערעּב ןיא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיליוּפ ַא ןיא

 םעד ןיא טשינ ּביילג'כ .ןדע-זג סנילַאטס ןיא ךיוא סרעגַאל עכעלטע טכוזרַאֿפ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 זדנוא טָאג לָאז :שרעדנַא ןגָאז וצ סע יװ טשינ סייוו'כ רעּבָא .טָאג סניּבר

 *ףליה סנילַאטס ןוֿפ ןטיהסיוא

 ",רעסעּב ךילא טלעֿפעג ,ךיא עז ,ןיוועּב .רעדנעלגנע יד ןעניד טייג ,ױזַא ּביוא;

 ןוא ןצונ ענעגייא עריא ּבילוצ טַײז רעזדנוא ףיוא טציא זיא דנַאלסור;

 *.תונוּבשח ענעגייא

 ןוֿפ ,,קותמ אצי זעמ' .םיחילש ךס ַא ןוא ןגעו ךס ַא טָאה החגשה יד;
 רעטשרעּבייא רעד ּביוא ,סטוג ןעמוקסורַא ךיוא ןָאק תונווּכ עטכעלש סנצעמע

 ןבעגעגוצ המלש טָאה ?,ױזַא ליוו

 ןעגנורּפשעגֿפױא עשַאּב זיא *? ןּברוח ןכָאנ ,טנַײה ןדער ױזַא ריא טנָאק יו

 קוק ַא טָאה יז .טגָאיעגנָא יז טָאה המלש .ןיגקעװַא ןעמונעג ןוא סעּכ טימ

 ןיד ןטיול ןעמ זומ, :ןעּפעשט וצ ךיז סָאװ וצ ןענוֿפעג ןוא םיא ףיוא ןָאטעג

 -רעטנורַא ןֿפרַאד ייז לָאז עמ תואיּפ עגנַאל עכלעזַא ןוא לדרעּב"עזָאק ַא ןגָארט
 { טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ןכַאמ עקַאט ךיז ןעמ זומ ?שולעּפַאק ןרעטנוא ןּפוטש

 ".ףעקלעֿפ עטריזיליוויצ ןשיווצ ךָאד ןּבעל רימ

 -יוויצ טימ ןָאט וצ סעּפע טָאה דרָאּב יד ןלָאג זַא טגָאזעג ריד טָאה רעווק

 רעטוג ַא ןַײז ןָאק עמ ןוא ,דרָאּב עגנַאל ַא ןגָארט טשינ זומ עמ ,ןיינ ? עיצַאזיל

 וצ עדָאמ ַא טריֿפעגנַײא ןּבָאה רעמיור יד טניז רעּבָא .תואיּפ עגנַאל ןָא ךיוא דָיי
 ?,ךיי ַא זיא סָאד זַא ןמיס ַא ןרָאװעג דרָאּב יד זיא ,דרָאּב יד ןלָאג

 ".ּפָאּפ רעשיסור ַא רעדָא;

 ןמיס רעכעלרעסיוא ןַא וליֿפַא .שידִיי רעכיז ןיוש זיא תואיּפ ןוא דרָאּב ַא;

 ".ךעַײט רימ זיא טייקשידִיי ןוֿפ

 "ל שילעּפַאק ןרעטנוא תואיּפ יד ריא טלַאהַאּב סָאװרַאֿפ ָאט;

 ףיש רעד ףיוא ,טכערעג טסיּב וד .טרַא סע ןעמעוו יד ןגערוצֿפױא טשינע

 ןּביוהעגרעטנוא טָאה רע ".תואיּפ ענַײמ טימ ןעמעש טשינ עקַאט ךיז ךיא ףרַאד
 ,ןעלסקַא יד וצ זיּב טזָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה תואיּפ יד ,שוילעּפַאק םעד

 ,ןלרַא לַאג רעד ןיא ךַײא דער ךיא סָאװרַאֿפ ,המלש 'ר ,טשינ סייוו ךיא;

 ,טייקוויַאנ רעַײא טימ אנקמ רָאנ ךַײא ןיּב'כ .ךַײא ןוֿפ טשינ ךַאל ךיא ,רימ טּביײלג

 *,ןּביולג רעַײא טימ

 ךיוא גָאז ,יבר/ טשינ רעמ טסגָאז וד !עשַאּב ןטעּב סעּפע ךיד געמ'כ;

 ",ןרעטנענרעד ךיז רימָאל .וד רימ גָאז ןוא ,המלש טושּפ ךימ ףור ,המלש 'ר טשינ

 טמוק .רימ ןוֿפ טקורעגּפָא טייג ןוא !ןרעטנענרעד ךיז רימָאל' טגָאז ריא;

 וצ טניוװעג ןיּב ךיא ,םערָא םִַײּב ןעמעננָא וליֿפַא ךימ טגעמ ריא .רעטנענ וצ

 *. ..סָאד יו רעמ

 ; ריא ןּבענ טרַאה ןייטש ןּבילּבעג ןוא םערָא םִַײּב טּפַאכעגנָא יז טָאה המלש

 "? ץשַאּב ,ךיז וטסקינַײּפ סָאװרַאֿפ;

 "?לייװ ךַײא טוט טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ;
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 ל גנ ַא ר עג

 י,ייו ריד טוטיס לַײװ ,ָאי,

 *,שוק ַא רימ טיג ? ןָאטעג ייוו טשינ רימ טלָאװ'ס ּביוא ןוא;

 דלַאּב ךיז טָאה רע .עגר ןייא רַאֿפ רָאנ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה המלש

 ַא ןרָאװעג זיא סע .עריא טרירַאּב ןּפיל ענַײז טימ ןוא ריא וצ ןגיוּבעגוצ

 -קעװַא ןוא טנַאה רעד ייּב ןָאטעג ּפעלש םיא טָאה עשַאּב .ייז םורַא עקשושעג

 .עלַײװ רעגנַאל ַא רַאֿפ ןגיוושעג ןּבָאה עדייּב .רעירַאּב םוצ טריֿפעג

 *! טשוקעג ךימ ריא טלָאװ ןסייהעג טשינ ךַײא טלָאװ ךיא בוא;

 ",זדנוא ַײּב ךיז ןעמ טריֿפ ױזַא .הּפוח רעד ךָאנ זיּב טרַאװעג טלָאװ ךיא

 "1 ןָאטעג סע ריא טָאה סָאװרַאֿפ ָאט;

 ?.טלָאװעג טסָאה וד לַײוװ;

 ךַײא לעװ ךיא זַא ןוא ?ןלעװ לעװ ךיא סָאװ ץלַא ןָאט טיירג טנעז ריא;

 7? תוֿפירט ןסע ןסייה

 "! הלילח;

 "?ןָאטעג ָאי טציא סע ריא טָאה סָאװרַאֿפ ָאט,

 זַא -- -- זַא ןלַאֿפנַײא טנָאקעג טָאה ריד --- -- ןעניימ ךָאנ טסנָאק וד,

 ".שרעדנַא סעּפע ,הלילח ,ּבילוצ ןשוק טשינ ךיד ליוװ ךיא

 7? שרעדנַא סעּפע סָאװ;

 ךיא ּביױא ,טזָאלעג ךיד טלָאװ ךיא ,ךימ טסקינַײּפ וד זַא טסייוו וד ,עשַאּב,

 יו רעמ ךיז טסקינַײּפ וד רעּבָא .רעגנירג ריד טכַאמ סָאד זַא טּביילגעג טלָאװ

 ",רעטרעשַאּב ןַײמ וצ טשינ סָאד וט .עשַאּב ,טשינ סָאד וט ,ךימ

 ריא ,לדיימ רשּכ ַא ןעוועג טלָאװ ךיא בוא טשוקעג טשינ ךימ טלָאװ ריא;

 ךיא לַײװ רָאנ .ךַײא יב ךיז ןעמ טריֿפ ױזַא .הּפוח רעד ךָאנ זיּב טרַאװעג טלָאװ

 .ןעזעג ןּבָאה ןשטנעמ ליֿפ ױזַא ןעוו טשוקעג ךימ ריא טָאה ,ןיּב ךיא סָאװ ןיּב

 ?,רוה-דלעֿפ ַא ןשוק וצ ךיז טלגימ ריא זַא ןעניימ ךיא לעוװ רעמָאט

 "!ןרעה טשינ רעמ טרָאװ סָאד ליוו ךיא !ןדער וצ ױזַא ריד רסַא ךיא;

 טָאה ריא .ןסעגרַאֿפ טשינ סע טנָאק ריא ןוא טרָאװ ךעלקערש ַא זיא'ס ,ָאי,

 ןרעה סע טעװ ריא יצ .ןסעגרַאֿפ טשינ סע טָאה ריא לַײװ עקַאט טשוקעג ךימ

 עקַאט ךַײא טָאה רשֿפא .ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק סע ריא טעוװ ,טשינ יצ ,רימ ןוֿפ

 רַאֿפ ךיז ןעגנערּב טיירג טנעז ריא ,לקע םעד ןעוועג רֿבוג טָאה ריא ?טלגימעג

 ",דניז סטָאג ןשיװּוצּפָא ןברק ַא

 ןענעז ןוא ןגיוא עקידתומימּת עסיורג ס'המלש ןוֿפ ןסָאלֿפעג ןּבָאה ןרערט

 ,לדרעּב ןַײז ןוֿפ ךעלזיירק ענעדלָאג ףיוא לרעּפ יו ןעגנעה ןּבילּבעג

 סעּפע טשינ רימ ַײּב זיא ןּבָאה הנותח ?עלעשַאּב ,ןדער ױזַא וטסנָאק יו;

 ןוֿפ םַאטש ךיא .םענייא ןדעי וצ הנּתמ ַא ןֿפרַאוװּוצ סע ןָאק עמ סָאװ לכליּפש ַא

 ךיא .החּפשמ ןַײמ ןוֿפ רעקיצנייא רעד ןּבילּבעג ןיּב ךיא .ןדַיי עקילייה עזג ַא

 -עגקעװַא ךימ טָאה ,הכרֿבל ונורכז ,עטַאט רעד ןעוו הווצמ-רּב םיוק ןעוועג ןיּב

2341 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,טנַאעג סעּפע ןיוש טָאה רע רעּבָא ,המחלימ רעד רַאֿפ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .טקיש

 רימ ףיוא זַא ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג ,לגנִיי קירָאיײןצַײרד ַא ,רימ וצ טָאה רע

 בעצנַאג רעד טימ .טייק יד ןדימש רעטַײװ ,עזג יד ןַײז וצ ךישממ ֿבוח רעד טגיל

 וד ,עלעשַאּב ,ךיא ליוו ,טגײלעגֿפױרַא רימ ףיוא טָאה עטַאט רעד סָאװ תוירחַא

 ,רעדניק ענַײמ ןוֿפ עמַאמ יד ןרעוו טסלָאז וד ,טייק רעד ןיא גניר ַא ןרעוו טסלָאז

 ,דיגמ רעצינעשזָאק ןקיליײה םוצ זיּב ,סעדייז ענַיײמ ןוא עטַאט ןַײמ ןוֿפ רעדניק

 ןוֿפ לייט ַא יוװ ,ריד ןוֿפ לייט ַא ןַײז ןוא ריד ךרוד ןרעוו ןריוּבעג רעטַײװ ןלָאז

 ןיזטכַײל טימ סָאד וט ךיא זַא ןלַאֿפנַײא רָאג ריד ןָאק יו .תוֿבָא ענַײמ ןוֿפ ןוא רימ

 לאשימ ,היננח יוװ ןייר ױזַא סױרַא טסיּב וד .ןרעטַײל םירוסי ? תעד תולק ןוא

 ",ןוויואכלַאק םעד ןוֿפ הירזעו

 ןוא ןלָאװשעגנָא ךעלפעל יד .ּפָאק ןיא רעֿפיט ןַײרַא ןענעז ןגיוא סעשַאּב

 רעּבָא ןגיױא יד רעטנוא סעיניל עלעקנוט יד וצ ּפָארַא ןגיוצעג ןּבָאה רעווש

 יז ןעוו ינק ַא ןגייּבנַײא טשינ ןָאק עמ יװ ,טנָאקעג טשינ ייז יז טָאה ןכַאמרַאֿפ

 ןסירעגסיױרַא ךיז סע טָאה *1 תמא ןַא ףיוא עקַאט סע טסניימ וד, .ןלָאװשעג זיא

 ,ריא ןוֿפ טשינ יו לוק ַא טימ ריא ןוֿפ

 א .ץרַאה םוצ ליומ ַא ןַײז ןלָאז ןּפיל יד זַא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיּב ךיא;

 טגָאז ןוא שרעדנַא סעּפע טליֿפ רע ביוא הוולש ןיא ןּבעל טשינ ןָאק שטנעמ

 ".שרעדנַא סעּפע

 ".הוולש ןיא ןּבעל ןענעק לָאמַא לע ךיא יצ לֿפיײװצ ךיא;

 *? םעד ןגעוו טגָאז ארמג יד סָאװ טסייוו וד;

 7? םעד ןגעו ארמג יד טגָאז סָאװ;

 זיא ןוא ןײלַא ךיז יװ ּבַײװ ןַײז ביל טָאה סע רעוו זַא טנרעלעג ןּבָאה ןנּבר יד;

 ןסיו טסעװ וד ןוא :קוסּפ רעד טגָאז םיא ףיוא ,ןילַא ךיז יו רעמ דּבכמ יז

 ",טלעצעג ןַײד ןיא םולש זיא סע זַא

 *? רעטרעוו עטושּפ ןיא סע טניימ סָאװ,

 ".הוולש ןוא םולש זיוה רעייז ןיא טשרעה ביל ךיז ןּבָאה ּבַײװ ןוא ןַאמ זַא;

 "?ץּביל ןגעוו ךיוא ןעמ טדער לַאג'ס רעַײא יב,

 ןעק ךיא .ביל רעקינייװ טשינ טָאה עמ רעּבָא ,רעקינייו ןעמ טדער רשֿפא;

 ןיוש ךיז ןענעק תומשנ ערעזדנוא זַא ליֿפ ךיא רעּבָא ,געט עכעלטע רָאנ ךיד

 רעדייא ךָאנ ערעדנַא'ס סנייא רַאֿפ ןרָאװעג טלייוורעדסיוא ןענעז רימ .גנַאל רעייז

 ריד זיא רימ וצ ןרָאװעג טרעשַאּב טסיּב וד ןעוו .ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז רימ

 רימ ןוֿפ לייט א ןרעוו טסעוװ וד ןעוו .רימ רַאֿפ ןדַײל וצ ןרָאװעג טרעשַאּב ךיוא

 ןיא ןעוועג ןיּב ךיא ךיוא זַא ןליֿפ ןענָאק ךיא לעװ ,ריד ןוֿפ לייט ַא ךיא ןוא

 ,רימ רַאֿפ ךיוא ןטילעג ןוא רימ רַאֿפ ךיוא ןעוועג טרָאד טסיּב וד .ץיוושיוא

 רעּבָא ,הלּכ ַא ןוא ןתח ַא יװ ,תוחול ייווצ ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג זיא הרוּת רעזדנוא

 ןענעז סָאװ תומשנ ייווצ ןענעז הלּכ ַא ןוא ןתח ַא יו טקנוּפ ,הרוּת ןייא זיא סע
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 ,ןרערט לוֿפ לגָאל ַא זיא ץרַאה ןַײד ,עלעשַאּב ,רימ וצ ץרַאה ןַײד ןֿפע .סנייא

 ןַײד ןעוו .זָארג ןוֿפ יוט םעד יװ ןעקנירטסיוא יז טעװ סָאװ ןוז יד ןַײז ךימ זָאל

 טָאג רַאֿפ ץַאלּפ ןּבַײלּב טרָאד טעװ ,ןַײּפ טימ לוֿפ ױזַא ןַײז טשינ רעמ טעוו ץרַאה

 ןַײז ןיוש טעװ ןצרַאה ןיא טָאג ןּבָאה טסעוװ זַא .דײרֿפ זיא טָאג .דײרֿפ רַאֿפ ןוא

 ".ןּבעל זיא טָאג ,טֿפַאשּביל זיא טָאג לַײװ ,רימ רַאֿפ ךיוא ץַאלּפ

 "רַאֿפ ךיז ןּבָאה ןרערט יד .טײקיסילֿפ טימ ןֿפָאלעגנָא ןענעז ןגיוא סעשַאּב

 טשינ טָאה המלש .ןעמַאר-ןגיוא יד ןיא ןעגנעה ןּבילּבעג ןענעז ןוא ןטלַאה

 רעטיצ ַא ןּבָאה ןעלּפַא עריא רעּביא ןרערט ןוֿפ ךעלקעד יד .ןדער טרעהעגֿפױא

 רָאנ ,ןסָאלֿפעג טשינ ןענעז ןרערט יד .סולֿפ ַא טימ טמערוטשעגסױרַא ןוא ןָאטעג

 יד ןוא ,רעַײֿפ ןֿפױא ןעוועג ןטלָאװ ןגיוא יד יװ ,ןכָאּב ןיא ןכָארּבעגסױרַא

 .ץיה ליֿפוצ ןוֿפ טעקלוּבעגסױרַא ןּבָאה ןרערט

 "עגנָא םערָא ריא ,רעירַאּב םעד רעּבירַא ּפָאק ריא .טנייוװעג גנַאל טָאה יז

 ךיז טָאה סָאװ רעריא ףיוא טנַאה ןַײז טגײלעגֿפױרַא טָאה רע .םענַײז ןיא טנעל

 ענַײד טימ טשינ ךיז םעש? :ריא וצ טעשטּפעשעג ןוא רעירַאּב ןיא ןטלַאהעגנָא

 ".ןעניײװּוצּפָארַא טוג זיא סע .ןרערט ןוֿפ לזדניא ןַא זיא ףיש יד .עלעשַאּב ,ןרערט

 סעװ רעװ .ןייוועג שידִיי טנַײה זיא ױזַא ,םי ןסיורג ַא ןיא ןרערט סנּפָארט;

 "*? ןרעהרעד סע טעוװ רעװ ,ןעזרעד סע

 *,ץלַא טרעה ןוא ץלַא טעז סָאװ רעד;

 *? סע טסּביילג וד;

 *,המלש הנומאּב;

 *,טוג זיא ריד;

 זַא רימ גָאז ןַײז טוג ריד ךיוא טעװ סע זַא המלש הנומאּב ּביילג ךיא,

 גָאז ןרערט ערעזדנוא יװ טקנוּפ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה תומשנ ערעזדנוא

 *.עלעשַאּב ,סע

 רימ טוט רֿבא רעדעי .לּפענ ַא ןיא יװ ןיּב ךיא .ןגָאז וצ סָאװ טשינ סייוו'כ,

 סָאװ שטנעמ ַא יאדװַא טליֿפ ױזַא .קיטייו םעד טימ טוג רימ זיא סע ןוא ייוו

 זומ'כ .קיטייוו ןליֿפרעד וצ רעדיװ ןָא טּבייה רע ןעוו ,טריזילַארַאּפ ןעוועג זיא

 ?,ןלַאֿפרעדינַא ךיא לעװ טשינַא ,ןצעזקעװַא ךיז

 גוח םעד רַאֿפ טיירג זיא קיטימ זַא ןעוועג עידומ ןעמ טָאה לוקמר ןכרוד

 יז .ריא טימ ןעגנַאגעג זיא המלש ןוא ןּביז עּפורג ןיא ןעוועג זיא עשַאב .'

 ? ןֿפלעה סמערַאװ לסיּבַא טעוװ רשֿפא ,ןצרַאה ןרעטנוא טייקליוה ַא טליֿפעג טָאה

 טוט טשינ טסייו עמ סָאװ .ןגָאז טֿפרַאדעג טשינ ריד ךיא ּבָאה רשֿפא;

 ".ייו טשינ

 *,ןדייּב זדנוא ֿבוט לזמ .ֿבוט לזמ ? םיּכסמ טסיּב וד ,עלעשַאּב,

 7? טגָאזעג ױזַא ןעד ּבָאה ךיא;
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 םיּכסמ ןיוש טסיּב וד זַא ןעגנורדעג זיא טגָאזעג טסָאה סָאװ םעד ןוֿפ;
 ".שגיימ ןרעוו וצ

 ביוא ,טשינרָאג ךָאנ סייוו ךיא ,טשינ ךָאנ סייוו ךיא ? סיוא סע סמוק ױזַא;
 *,ןּביילג וצ םיא ןיא ןעוועג טכַײל טלָאװ ,וד יו טוג ױזַא ןעוועג טלָאװ טָאג

 טוג ןיּב ךיא ּביוא .ןליוו סנטשרעּביױא םעד ןָאט וצ רָאנ ךיז ימַאּב ךיא;

 ".טייקסטוג ןַײז סע זיא

 ".טשינרָאג ךָאנ סייוו ךיא ,טלמוטעצ ןוא טשימעצ ןיּב ךיא;

 סעּפע ? תוגחנתה ןַײמ ןגעק ? ןעזסיוא ןַײמ ןגעק ? רימ ןגעק סעּפע טסָאה וד;

 *? ןליוורעדיוו ַא

 -רַאש קיטייוו רעד זיא לַײװרעד .רעטָאלּב ַא ןכָארּבעגֿפױא טסָאה וד .הלילחע
 סע טסוט וד ,רימ רַאֿפ טשינ סע טסוט וד ? רימ ןגעוו וטסייוו סָאװ -- ןוא רעֿפ
 ",קוליח ןייק טשינ ריד זיא רַאֿפרעד .טָאג רַאֿפ

 ַא ןגָאז ןענָאק טשינ ןַײד ,טײקיטכירֿפױא ןַײד .ריד ןגעוו ךס ַא סייוו ךיא;
 טגנַאלרַאֿפ רעטשרעּבייא רעד סָאװ ץלַא .תקדצ ַא ןוֿפ יו זיא טייקכעלרע ןַײד ,ןגיל

 ",ץרַאה ךעלרע ןַא זיא שטנעמ ןוֿפ

 *? רעדניק ענַײד ןוֿפ עמַאמ ַא ןרעוו ןענָאק טשינ לעװ ךיא ּביוא ןוא;

 יז, ,ןייטש ןּבילּבעג ןוא סיֿפ ענַײז ףיוא ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה המלש
 "ל טיצַארעּפָא ןַא טכַאמעג ריד רעּביא ןּבָאה

 ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עשַאּב

 ,ּפָאק םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה רע .עגר ַא רַאֿפ רָאנ ןגיוושעג טָאה המלש
 ןכייצ ַא סע זיא ,ױזַא בוא, :טגָאזעג ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ךַײלג ריא טקוקעג
 "טלעוו רעד ףיוא רעדניק ןעגנערּב וצ טרעשַאּב טשינ רימ זיא סע זַא

 "? ץזג ןַײד ,סוחי ןַײד ןוא;

 .ןעלסקַא יד ןּביוהעג רָאנ טָאה המלש

 | *-- -- טנָאזעגנָא ריד ךָאד טָאה עטַאט ןַײד;

 רעד סָאװ ןָאט וצ ֿבייוחמ עדייּב ןענעז ,הכרֿבל ונורכז ,עטַאט רעד ןוא ךיא;

 יד ןקַאהּפָא טלָאװעג טָאה רעטשרעּבייא רעד ּביוא .טגָאזעגנָא טָאה רעטשרעּבייא
 ?.טכַאדעג ָאד טשינ ,ןרָאװעג טקַאהעגּפָא ןענעז ס'עזג עקילייה ךס ַא -- -- עזג

 "שיצַארעּפָא ןייק טכַאמעג טשינ רימ טָאה עמ;

 טימ עלַײװ ַא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא רע .ןושל ןָא ןּבילּבעג רעדיוו זיא המלש

 ,סנקלָאװ יד רעטניה ןוֿפ ןײגֿפױא ןעמונעג ןוז ַא טָאה דלַאּב .ןגיוא עטנקלָאװרַאֿפ

 ריהז טסיב וד רעּבָא ,ןוחטּב ןַײמ ףיוא ,ןיע-תעיֿבט ןַײמ ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ ךיא;

 רעד טּבױלעג .תונויסנ ענעדײשרַאֿפ טימ ךימ טסוװורּפ ןוא טיהעגּפָא ןוא

 *.ןענַאטשעגַײּב ייז ןיּב ךיא זַא רעטשרעּבַײא

 ןוא ןליוו ןַיײמ ןגעק לָאמלייט דער ךיא .ןוּורּפ וצ ךיד ןסיוא טשינ ןיּב ךיא;

 ,סעמיצ ןצנַאג ַא ןוֿפרעד טסכַאמ ֹוד ןוא ,םיתוטש דער ךיא .לכׂש ןַײמ סיעכהל
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 טָאה רע ןוא ,ןָאטעג סבערג ַא טָאה דניק ַא .ישעטַאט ןַײמ ךיוא ןעוועג זיא ױזַא

 "!המכח רעסיורג רעד ןוֿפ טקיצטנַא ךיז

 רעכעלקערש רעד ןוֿפ ןרָאװעג לוצינ טסיּב סָאװ רעטשרעּבייא רעד טּביױלעג,

 ףיד טימ לָאז ךיא טרעשַאּב זיא סע זַא טליֿפרעד דלַאּב ּבָאה ךיא .עיצַארעּפָא

 *.תורוד ןלעטשֿפױא

 .ןָא טשינ רימ טייטש סע זַא טשינ ןיימ .טליֿפרעד טשינ ךָאנ סע ּבָאה ךיא;

 ךיא .טרעקרַאֿפ ַאקווד זיא'ס .ןסיורג ןיא ךיז טלַאה ךיא זַא ןעניימ ךָאנ טסנָאק

 ךיז טסיּב וד ּביוא .וד יװ -- ריא יוװ ַאזַא ןֿפָארטעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ּבָאה

 ןּבָאה ןָאק שטגעמ ַא .ןרעיוד טשינ סע ןָאק ,ןדנוװ ענַיײמ ןלייה וצ ידּכ ֿבירקמ

 ֿבירקמ ךיז ףרַאד עמ ּביוא ,רעּבָא .ןַײז ֿבירקמ ךיז ןוא זַאטסקע ןוֿפ טונימ ַא

 טעװ וד יוװ ַאזַא וליֿפַא ,ןּבעל ץנַאג ַא --- גָאט ןדעי ,גָאט ןוֿפ טונימ עדעי ןַײז

 ".םעד ןגעק ןעוועטנוּב ךיז

 "? ץלעשַאּב ,טשינ רימ וטסּביײלג סָאװרַאֿפ;

 ןיִּב ךיא ,רעטנרעלעג ַא ריא טנעז ,רימ טימ ןעשעג זיא סָאװ םעד ץוח;

 ןעוועג טלַא ןיּב'כ .םייה עטושּפ ַא ,םייה רעשידִיי ַא ןוֿפ םוק'כ .לדיימ טושּפ ַא

 וצ ןזיוװַאב ךיא ּבָאה לֿפיװ .ןכָארבעגסױא טָאה המחלימ יד ןעוו רָאי ןצַײרד

 ?,טשינרָאג א ךַײא ןגעק ןיּב ךיא ? ןצַיײרד זיּב ןענרעל

 ןלעוװ ןַײד .תודימ ןוא לכׂש טזַײװַאּב וד ןוא םימכח ןושל ַא טימ טסדער וד;

 ןַײד סָאװ לצרָאװ םענעגייא םעד ןוֿפ טמַאטש טשינרָאג טסיּב זַא ךיז ןדערנַײא

 עטַאט ןַײד ןגעוו טלייצרעד טסָאה .ןָאט וצ ייוו ןיילַא ךיז ןוא ,ךיז ןקינַײּפ וצ היטנ

 ךיד טָאה עטַאט רעד זַא ריד וצ ןֿפָארטעג לָאמַא סע טָאה .רעדניק יד טימ

 סָאװ ןסע םוצ ןרירוצ טלָאװעג טשינ ךיז ןוא ןרָאװעג זגורּב טסיּב וד ,ןגָאלשעג

 ןֿפױא זגורּב טסיּב וד .ךיוא טציא סע טסוט וד ?ןּבעגעג רעטעּפש ריד טָאה רע

 וד סָאװ םעד ןגעקַא .טייקסטוג ןַײז וליֿפַא ןעמעננָא טשינ טסליװ ןוא ןטשרעּבייא

 לָאמלייט :טגָאזעג לָאמַא טָאה יּבר רעסיורג ַא ;טשינרָאג טסיּב וד זַא טסגָאז

 ,טשינרָאגּבש טשינרָאג טסיּב זַא ריד ןדערנַײא ןכרוד ןקַאּפ ךיד ערה-רצי רעד ליוו

 -- רעּבָא .לעממ יקולא קלח ,טייקכעלטעג רעד ןוֿפ לייט א טסיּב זַא קנעדעג

 סָאװ המכח ַא ,ערה"ןיע ןייק ,טסיּב וד .ליֿפוצ ךיד לַײא ךיא זַא תמא זיא'ס

 ןַיײד ףיוא ןטרַאװ לע ךיא .תעדהיֿבושיי ַא ךָאנ טשרע סולשַאּב ַא ןכַאמ טסליוו

 06 *.צשַאּב ,רעֿפטנע

 ,טלמוטעצ ןצנַאגניא ן'ֿפסוי טָאה עליּבר םעד טימ ךיז ןעלטרעוועצ ס'האל

 טסעד ןוֿפ ןוא ריעצה רמושה ןקניל םעד ןוֿפ עקטסילַאיצָאס ַא ןַײז ךיז ןָאק עמ

 טנַארעלָאט רעמ זיא ןַאמרעגנוי רעמורֿפ רעד .שיטַאמגָאד ױזַא ןַײז טשינ ןגעוו

 יד רעדָא ,ןירע;צרעד-רעדניק עקידװעליֿפ יד ? האל עתמא יד זיא רעוו .ריא ןוֿפ

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ טוג ךָאנ ?דִיי ןעמורֿפ ַא טימ טגירקעג ךיז טָאה סָאװ
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציֿפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןפיצנירּפ ענרעזַײא עטלַאק עכלעזַא טימ לדיימ ַא .ריא וצ ןליֿפעג ענַײז דוסּב

 ןֿפױא ןַײז טשינ רָאט רע רעּבָא .דניז רעלַאנידרַאק ַא רַאֿפ טכַארטַאּב סע טלָאװ

 ,ףיש רעד ףיוא רענייא רעדעי יװ רעטנענ םיא זיא האל .עליּבר םעד ןוֿפ דצ

 ?רעדעי יו

 ביל ןעמ ףרַאד עמַאמ ַא זַא טסייוו רע .טשינ ָאד ןעמ טדער החּפשמ ןגעוו

 ףרַאד ןַאמ ַא זַא ןבירשעג טייטש שמוח ןיא .ּבַײװ ַא יו רעקינייו טשינ ןּבָאה

 יד לַײװ סָאד טקנעדעג רע .ּבַײװ ןטימ ןטֿפעהַאּב ךיז ןוא עמַאמ-עטַאט ןזָאלרַאֿפ

 יאדװַא טשטַײט רע .םעד ןגעוו ןעלציוו ךיז טרעהעגֿפױא טשינ ןּבָאה ךעלגנִיי

 ביל ץלַא ךָאנ ייז ןוא עמַאמ-עטַאט ןזָאלרַאֿפ ןָאק עמ .קיטכיר טשינ קוסּפ םעד

 עקצרעה רעטעֿפ םוצ ?ילעמַאמ יד ביל טשינ טָאה רע זַא ןעד טגָאז רעוו ,ןּבָאה

 רשֿפא -- -- -- לרעטסעווש ןַײז ןוא .טניווועגוצ גונעג טשינ ךָאנ ךיז רע טָאה

 וצ רעמ טליֿפעג רע טלָאװ רשֿפא .טכירעגמוא ױזַא ןענוֿפעג יז טָאה רע לַײװ

 רָאנ ביל טָאה רע ,םיא ַײּב ַאזַא טײקכַאװש ַא .רענעש ןעוועג טלָאװ יז ּבױא ריא

 רעמ טכַארט רע ?ןייש זיא יז לַײװ ץהאל וצ ױזַא םיא טיצ .ןשטנעמ ענייש

 רעשיטסילַאיצָאס ןיא טנוװַאהַאּב זיא יז ,גולק זיא יז .תולעמ ערעדנַא עריא ןגעוו

 ,ןקעציוו טַאהעג טָאה יז ּביל יו טסייוו רע .עקטסילַאעדיא ןַא זיא יז .עיגָאלָאעדיא

 יד ביל טָאה יז ,ןּבָאה ביל ןָאק יז זַא טוַײװַאּב סָאד .ארומ ןייק טשינ טָאה רע

 לַיײװרעד .טַײצ רעד טימ --- ןבָאה ביל םיא ךיוא טעװ ןוא עּפורג ריא ןיא רעדניק

 ןטימ טלטרעוועצ טנַײה ךיז טָאה יז סָאװ סנ ַא .ןכַאמ שירַאנ טשינ ךיז רע רָאט

 ,ןכַאמ עילַאק ץלַא טנָאקעג טָאה רע .גנונערָאװ ַא ןּבעגעג םיא טָאה סָאד ,עליּבר

 ,טונימ עכעלטע ענייש םיא ףיוא ןיוש טרַאװ האל ? סיֿפ יד ױזַא רע טּפעלש סָאװ

 סעילַאװכ יד .קעד ןטשרעביוא םעד ףיוא טריצַאּפש ייז ןּבָאה טנװָא םעד

 טָאה ףיש יד ,טצכערקעג טָאה דייוועגניא-ףיש סָאד .ךיוה ןעוועג רעדיוו ןענעז

 ,ץֿפסוי ןיא ךיז ןטלַאהעגנָא ןוא ךַאװש טליֿפרעד ךיז טָאה האל ,טלקַאװעג ךיז

 זיא טלעװ יד ,טלּביאעג ריא טָאה סע .שטירּפ ריא וצ טריֿפעגקעװַא יז טָאה רע

 שטָאכ זיא ןּביוא ,קעד םוצ טריֿפעגֿפױרַא קירוצ יז טָאה ףסוי .ןרָאװעג גנע ריא

 .ןעמעטָא וצ רעטכַײל

 יז ,ןַאמ רעטרַאה ַא יו רעטקַארַאכ ריא ןיא זיא האל זַא טניימעג טָאה ףסוי

 ןָאטעג ייוו ריא ןּבָאה סע .דניק ַא יו קיטנעהּפָא ןוא ןֿפלָאהַאּבמוא ןעוועג טציא זיא

 סָאד רעּבָא ןצַאלּפ םוצ יװ טנַאּפשעגנָא ןוא רעווש ּפָאק רעד ,םירֿביא עלַא

 ןכרוד ןכערּבוצסױרַא טרַאּפשעג טָאה סע .שינעלּביא סָאד ןעוועג זיא עטסגרע

 זיא סע רעּבָא ,זדלַאה םעד ןסירעג טָאה יז .לגרָאג ןכרוד ,ןגיוא יד ךרוד ,ּפָאק

 ,ןייג !רָאטקָאד םעד גערֿפ .רַאטינַאס ַא ךָאד טסיּב ,סעּפע וט; .סױרַא טשינרָאג

 ןָאטעג ךיא טלָאװ סָאװ ,ףסוי ,יוא .ּפָאק םעד רימ טלַאה .רעּביא טשינ ךימ זָאל

 *,ךיד ןָא

26 



 לג נ ַא ר ע ג

 "? ףסוי ,ַאה ,טכַאמעג שירַאנ ןטכענ ךיז ּבָאהכ,

 ןיּב'כ !ןַײז וצ קנַארק המכח ןייק טשינ זיא סע זַא ןגָאז וצ טסניימ וד;

 ",םיּכסמ

 וטסעוװ טרָאװ ַא ךָאנ ןגָאז לעוו'כ .ןייש ןוא טוג ץלַא טרעוו ליומ ןַײד ןיא,

 ".המכח עצנַאג ַא ןוֿפרעד ןכַאמ

 2-- -= רָאג גָאז'כ;

 בָאה ךיא סָאװ טוג זיא'ס ןוא ,ףסוי ,טוג טסיּב וד .סטוג רָאנ טסגָאז וד;

 ןעמעלַא ּבָאה ךיא .קילגמוא סָאד םעצולּפ ױזַא ןעשעג זיא'ס .טנגעגַאּב ָאד ךיד

 סָאװ יורטש עטצעל יד ןעוועג זיא טוט סיֿבאז ,המחלימ רעד ןיא ןריולרַאֿפ

 ךיא זַא טליֿפרעד רעדיוװ ןוא ןעזרעד ךיד ּבָאה ךיא .ןקור סלמעק םעד טכערב

 ".טלעוו רעד ףיוא ןיילַא ןצנַאגניא טשינ ןיּב

 ".ןענוֿפעג ךיד ּבָאה ךיא סָאװ טוג ךיוא רימ זיא'ס,

 טשינ ןּבָאה רעדניק ענַײמ וליֿפַא : ןגָאזוצסיױא ןייש טשינ סע זיא רשֿפא,

 ",ללח םעד טליֿפעגסױא

 ןדירֿפוצ ןעוועג רָאג זיא םזילַאעדיא ס'האל טצַאשעגּפָא ױזַא טָאה סָאװ ףסוי

 ןטלָאװ 'ךורע-ןחלוש' ןשירמוש םעד טיול .טקעֿפרעּפ טשינ זיא יז זַא ןרעה וצ

 *ָאי ךיא; .ללח םעד ןליֿפסױא טֿפרַאדַאּב ָאי רעדניק יד

 ןיש ּבָאה'כ ןַא טגָאזעג טשינ ּבָאה ךיא .ענדָאמ ױזַא סע טסגערֿפ וד;

 ?,ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק ךיא לעװ ןקעציוו .ןקעציוו ןסעגרַאֿפ

 ?,טשינ ךיוא ךיא;

 ןֿפרַאד טשינ ךיא לעװ ריד טימ .טנעָאנ ױזַא רימ וטסיּב רַאֿפרעד רשֿפא;

 ".ןקעציוו ןסעגרַאֿפ

 טלָאװעג רעירֿפ טָאה רע רעּבָא ,ןגָאז וצ סעּפע ליומ סָאד טנֿפעעג טָאה ףסוי

 טימ ןַײז קיּבייא טעװ יז זַא טניימעג יז טָאה .טגָאזעג טָאה האל סָאװ ןײטשרַאֿפ

 ,םיא טימ ןַײז ליוו יז סָאװרַאֿפ סָאד זיא -- -- ןסעגרַאֿפ ןֿפרַאד טשינ ןוא םיא

 *? האל ,רימ טימ ןַײז קיּבייא טסעווע ? -- -- ידּכ רָאנ

 רע טעװ טציא ,ןליװ ןַײז ןגעק טשטילגעגסױרַא ךיז ןֹבָאה רעטרעו יד

 ;גנידַאּב ַא טַאהעג רָאנ טָאה האל רעּבָא .טכַארטעג ףסוי טָאה ,קסּפ ןַײז ןעמוקַאּב

 /? ץוּביק ןַײמ ןיא רימ טימ ןעמוק טסעוו וד,

 ",טגָאזעגוצ סע ירַאיניװש ןיא ךָאנ ּבָאה'כ,

 *? ךמוש ַא טסיּב וד;

 *,רמוש רעטוג ןייק טשינ ךָאנע

 7? ךימ ּבילוצ סע טסוט,

 ןוא ןעזעג טשינ סע טָאה יז .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא רָאנ טָאה ףסוי

 7? ףימ ּבילוצ; :טגערֿפעג רעדיוו
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 "?ןייב טשינ טסיּב;

 זַא טסּוװעג ירַאיניװש ןיא ךָאנ ּבָאה ךיא ?זייּב ןַײז ךיא לָאז סָאװרַאֿפ,

 ןיּב'כ .ןכַאז עכלעזַא ןליֿפ ןעױרֿפ .רימ בילוצ טרעדנעעג ױזַא םעצולּפ ךיז טסָאה

 טשינ רמוש ַא טסרעװ סָאװ ןעוועג ןדירֿפוצ טשינ ךיא ןיּב טלָאמעד : הדומ ךיז

 טשינ ץלַא ךָאנ בָאה ךיא .ךימ סע טלכיימש טציא ,ןוויטָאמ עשיעדיא ּבילוצ

 ",טייקטסוּפ עשירעּבַײװ לסיּב סָאד ךיז ןוֿפ טלצרָאװעגסיױא

 ןוא ױרֿפ ַא ןגעוו יו ךיז ןגעוו ןדער טרעהעג יז לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ףסוי

 טלצרָאװעגסיױא טשינ ץלַא ךָאנ טָאה יז סָאװ ןדירֿפוצמוא ןעוועג טשינ זיא רע

 ,טייקטסופ עשירעּבַײװ לסיּב סָאד ךיז ןוֿפ

 רעּבָא ,החמׂש רעדָא ,המלש רעשידִיי ַא יו ןעזעגסיוא רעכיג טָאה ןַאֿפעטס

 עשירַא ענַײז טלָאגעגּפָא טשינ ןוא ןעמָאנ ןשירַא ןַײז ַײּב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 :רעכוק םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה רע .ךיק רעד ןיא תונרוּת טָאה רע .סעצנָאװ

 "? תמא זיא'ס ,חלג ַא טנעז ריא טגָאז עמ ,לעּבָאנ רעטסימ,

 ",תמא זיא'ס,

 "4 קָאילָאּפ ַא רַאֿפ ןדמשּפָא ךימ ,חלג רענַאקירעמַא ןַא ,ריא טנעק;

 ".עיגילער טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה'ס ,טעטילַאנָאיצַאנ זיא שילױּפ ןַײז;

 "?ןלױּפ ןיא ןעוועג לָאמַא ןיוש טנעז ריא;,

 *,ןייבע

 7? ןגָאז רימ ריא טייג ,טרָאד ןוֿפ ןיּב ךיא;

 "?ןדמש םעצולּפ ךיז ריא טליוו סָאװרַאֿפ;

 ןקישרַאֿפ ,ןּפַאכ ודנוא טע'מ ?סרעטיילנַאּב ערעזדנוא טשינ טעז ריא;

 ".רעקינייוװ דַיי ןייא ןקינַײּפ ךיז לָאז ,תורצ יד וצ ףוס ןייק טשינ טמענ'ס

 .ןענַאטשרַאֿפ טשינ לעּבָאנ טָאה 71 ןדמש סָאד ןֿפלעה ךַײא טעוװ סָאוװ;

 ןַאֿפעטס ןיּב ךיא עכלעוו טיול ןטנעמוקָאד עשירַא ענַײמ ךָאנ ּבָאה'כ;

 ןַא ,קַאילָאּפ רעתמא ןַא ןרעוװ ליוו ךיא .!עּפיל' זיא סָאד רעּבָא ,יקסווָאקַאשזק

 ענייש ַא ?ןרעטַאמ ךיז טעוװ טימעסיטנַא ןַא זַא ךימ סע טרַא סָאװ .טימעסיטנַא

 "! הרּפּכ ענייר

 סע זַא טּפַאכעג טשינ ךיז לעּבָאנ טָאה *,ןֿפלעה ךייא ןָאק טנעמוקָאד רעד;

 -קירוצ ךַײא טעװ עמ ,ןרעּפיצ ןייק ןקישרַאֿפ טשינ ךַײא טעװ עמ, .ץיוו ַא זיא

 *,ןלױּפ ןייק ןקיש

 ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה רע .,ןקָארשרעד ךיז דִי רעד טָאה 77 ןלױּפ ןייק;

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ךעלציּפ ףיוא ןסירעצ סע ,עיֿפַארגָאטָאֿפ ןַײז טימ לטרַאק

 .רעַײֿפ ןיא
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 הנותח יד

 .ןטעוליס עצרַאװש ןעמיװשסױרַא ןעמונעג ןּבָאה טנָאזירָאה ןעיולּב םעד ףיוא

 טָאה ףישירעצַײרק ןייא .סרעטײלגַאּב ריֿפ ןיוש ,ענייא ךָאנ -- ירד ,ייווצ ,סנייא

 ךיז ןּבָאה ירד ערעדנַא יד .ַאסָאר ַאטנַאס רעד וצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז

 טנעָאנ רָאג טשטילגעגוצ ךיז טָאה ףיש-סגירק יד .טנורגרעטניה ןיא ןטלַאהעג

 ןַא ָאד .דיישרעטנוא םעד ןזַײװ וצ יװ ,ףיש-םיטילּפ רעד עזַאּפ ןעמּוװשעג ןוא

 ןוא טכיררַאֿפ טָאה עמ ּוװ ןקעלֿפ עטיור טימ ילּכירֿבש עקידנצכערק עטלַא

 -ַאמרַאֿפ ןזיװַאּב ָאי טָאה עמ ּוװ .ּברַאֿפרעטנוא ןַא רָאנ ןױימשוצֿפױרַא ןזיוװַאּב

 .ןעגנוריטַאש ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ּברַאֿפ טימ סעטַאל יװ ןעזעגסיוא סע טָאה ןעוועיל

 -רַאֿפ ןוֿפ סעכַאל ןיא ןָאטעגנָא ,טלױנקעגֿפױנוצ -- ןקעד יד ףיוא ןשטנעמ יד

 עשיסור טימ ,עטקעדַאּב ּפעק ןוא עטקעדענּפָא ּפעק .ןרילָאק ןוא ןעמרָאֿפ ענעדייש

 טימ ןוא ,ךעלטערעּב עשיזױצנַארֿפ טימ ,סעקישַאד עקיצנַאלג יד טימ ךעלעטיה

 עשיּבַארַא טימ ןעלטַײש טימ ,סעקּפוק טימ רעבַײװ .ןשוילעּפַאק רענַאיצילַאג

 ןעועג זיא ףיש עשילגנע יד .רָאה ענעריושעג-שילגניי טימ ןוא ,ךעלכיטיּפָאק

 ןּבָאה סעקסיּפ"ןטַאמרַאה יד ןשיוװצ ןוֿפ .יורג ןכעלנירג ַא טימ טּברַאֿפעג שירֿפ

 "גומ עסַײװ-קנַאלּב ןיא ןזָארטַאמ טימ ןעייר עשירטעמיס םיטילּפ יד וצ טקוקעג

 םעד רעקיכליה טכַאמעג רָאנ טָאה ףיש-סגירק רעד ףיוא טייקליטש יד ,ןריד

 ןענַאטשעג זיא ןזָארטַאמ סעיניל יד ןוֿפ טנָארֿפ ןיא .ףיש-םיטילּפ רעד ףיוא למוט

 זיא ףיש-םיטילּפ רעד ףיוא .ןָאֿפַאגעמ ַא ןגָארטעגוצ םיא טָאה עמ ,ריציֿפָא ןַא

 ,טייקליטש ַא ןטָארטעגנַײא לָאמַאטימ

 ןעועג ןענעז םיטילּפ ֿבור רעד זַא טסּוװעג טָאה ריציֿפָא רעשילגנע רעד

 זיא שידִיי ךַארּפש רעייז זַא טגָאזעג םיא ןעמ טָאה רשֿפא .ןרעגַאל עשטַײד ןיא

 .טרָאֿפ ריא ןיהּוװ ןסייוו רימ; : שטַײד ןדער ןעמונעג טָאה רע .שטַײד וצ ךעלנע

 ןסייו רימ .ץעזעג ןכרוד ןטָאּברַאֿפ זיא סעזיוו ןָא עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקנַײרַא

 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז טעוו 'ַארנוא/ ,דנַאלשטַײד ןייק קירוצ טרָאֿפ .טנעז ריא רעוו

 *.עיצַארגימיא טימ רעדנעל ןיא סעזיוו עלַאגעל ןעמוקַאּב טעװ ריא זיּב ךַײא

 .טנעז ריא רעװ טשינ ןסייו רימק :שילגנע ןיא טרעֿפטנעעג טָאה ירוא

 סרעלטיה טדער ריא רעּבָא ,דנַאלגנע ןוֿפ ןָאֿפ יד טרעטַאלֿפ ףיש רעַײא ףיוא

 *.ןרעגַאל סרעלטיה ןיא ןקישקירוצ זדנוא טליוװ ריא ןוא ,ןושל

 יד טשינ טײטשרַאֿפ רע יװ טכַאמעג ךיז טָאה ריציֿפָא רעשילגנע רעד

 ןַאטיּפַאק ,ילטנעּב טרַאוטס ןיּב ךיאק :שילגנע ףיוא טרעֿפטנעעג ןוא גנוקידיילַאּב

 -סיורג ןוֿפ טָאלֿפ ןכעלגינעק סטעטסעיַאמ ןַײז ןוֿפ ,סקַאשזדייא רעצַײרק ןוֿפ

 *,ןרעוו ןטיהעגּפָא לָאז ץעזעג סָאד ןּבעג וצ גנוטכַא ֿבוח רעזדנוא זיא סע ,עינַאטירּב
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 ןֿפערט וצ ךיז ןגינעגרַאֿפ ַא זיא'ס ,םענעגנָא רעייז; : טרעֿפטנעעג טָאה ירוא

 ןעױּבוצֿפױא טַאדנַאמ ַא עינַאטירּב ןּבעגעג טָאה דנוּב-רעקלעֿפ רעד .ךַײא טימ

 טָאלֿפ ןכעלגינעק סטעטסעיַאמ ןַײז ףיוא ּביוא ,דנַאלמיײה שידִיי ַא עניטסעלַאּפ ןיא

 עלַאנָאיצַאנרעטניא סעינַאטירּב ןטיהוצּפָא תוירחַא יד ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא זיא

 עשידִיי יד ףיוא טרָאד טמענ ,דנַאלשטַײד ןוֿפ סעגערּב יד וצ טמיווש ,ןתוֿבייחתה

 ןַא ןיוש ךיז ןלעװ ,ףיש רעד ףיוא ,רימ .עניטסעלַאּפ ןייק ייז טריֿפ ןוא םיטילּפ

 ".תוצע ערעַײא ןָא ןוא ףליה רעַײא ןָא ןבעג הצע

 טָאה ירוא רעדייא ךָאנ ןרעטַײװרעד ןעמונעג ךיז טָאה ףיש עשילגנע יד

 יז ַאסָאר ַאטנַאס רעד ןוֿפ לוקמר רעד טָאה ?!הּפרח ַא ,םיעשר;ק .טקידנעעג

 רימ ,םירֿבחא :םיטילּפ יד וצ ןדנָאװעג ךיז ךָאנרעד טָאה ירוא .ןגירשעגכָאנ

 -סױרַא ךיז טָאה ףיש רעזדנוא .ןעלטימ ןָא טשינ ןוא ,רענעלּפ ןָא טשינ ןענעז

 טייקעכלגעמ ַא ןַארַאֿפ ץלַא ךָאנ זיא סע .ןרַאֿפעג ךס ַא ןוא ןצענ ךס ַא ןוֿפ טיירדעג

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ סעגערּב יד ףיוא ןצעזוצסױרַא ךַײא ןזַײװַאּב ןלעװ רימ זַא

 ןענעז ייז ,ןגיזַאּב זדנוא ןלעוו יז זַא רַאֿפעג יד ןַארַאֿפ ךיוא רעּבָא זיא סע .םולשּב

 רימ ןזומ סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוק טעװ סע ּביוא .זדנוא ןוֿפ רעקרַאטש רעכיז

 יז זַא ןסעגרַאֿפ טשינ רעּבָא רָאט עמ .דנַאטשרעדיװ ןוויטַארטסנָאמעד ַא ןלעטש

 רעּבָא ,טלעו יד ןרעדורֿפױא ףרַאד דנַאטשרעדיװ רעזדנוא .רעוועג סייה ןּבָאה

 ".תונּברק ליֿפוצ טַאהעג ןיוש ןּבָאה רימ .תונּברק ןייק ןעגנערּב טשינ רָאט

 -עגסיוא זיא סע .ֿביֿבָא-לּת טימ טקַאטנָאק ןקידרדסּכ ןיא ןעוועג זיא ןונמַא

 ַאזַא ןּבָאה טזומעג טשינ טָאה ַאסָאר ַאטנַאס עטלַא יד .ןַאלּפ ַא ןרָאװעג טעּברַא

 ַא ןעלקיװטנַא טנָאקעג ךיוא טָאה יז ,ןֿפיש-סגירק ערעווש יד יו רעסַאװ ףיט

 יד רעסיוא ןֿפַײרגנָא טשינ ךָאד ןלעװ רעדנעלגנע יד .טייקלענש עקידהשקשינ

 יד רעסיוא ןעמיווש ַאסָאר ַאטנַאס יד טעװ ,ןרעסַאװ עלַאירָאטירעט רעניטסעלַאּפ

 -נגעק ןעמוקוצ טעװ עמ ןעוו .סעגערּב יד עזַאּפ רעּבָא ,ןרעסַאװ עלַאירָאטירעט

 ןָאט זָאל ַא ךיז ַאסָאר ַאטנַאס יד טעװ ץַאלּפ-גנודנַאל ןטדערעגּפָא םעד רעּביא

 עכַאלֿפ ןכיירגרעד רשֿפא טעװ ןוא גערּב םוצ טייקלענש רעצנַאג רעד טימ

 ךיז ןלעװ רעדנעלגנע יד ּביוא .ןגָאינָא ןלעוװ ןֿפיש עשילגנע יד רעדייא ןרעסַאוװ

 ןזַײװַאּב ןלָאז םיטילּפ ךס ַא ןעגנילעג ןָאק ,ןדנַאל וצ ךיז טיירג עמ ּוװ ןּפַאכ טשינ

 .ןעמוקנָא ןלעוװ תוחוּכ-דנַאל עשיטירּב יד רעדייא ןרעוו םלענ

 -םורד ןעמענרַאֿפ וצ ךיז ֿביֿבָא-לּת ןוֿפ סעיצקורטסניא ןעמוקַאּב טָאה ירוא

 טשרע ,הֿפר ןיא ןדנַאל ךיז טיירג עמ זַא ןעניימ ןלָאז רעדנעלגנע ידּכ ,וצ

 לַײמ ירד רעד רעסיוא ךיז ןטלַאה ,םשה ןעמל .ןוֿפצ וצ ןָאט גָאי ַא ךיז רעטעּפש

 םוצ ןָאט עוועריק ןֿפרַאש ַא ,םייתּב רעּביאנגעק טשרע .ענָאז עלַאירָאטירעט

 ןעמיווש ןענָאק סָאװ עלַא .דמַאז ןיא ןדַײנשנַײרַא ךיז טעװ ףיש יד זיּב גערּב

 ןלָאז ןעלטרַאג-גנוטער ןוא ךעלֿפיש-גנוטער עלַא .גערּב םוצ ןעמיוושוצ ןלָאז
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 ןשטנעמ יד ןריֿפוצקעװַא לענש טריזינַאגרָא ןַײז טעװ גערּב רעד .ןרעוװ טצונעג

 .רוּפש ַא ןזָאל וצ ןָא

 רימ זַא ןעז ןלעװ ייז ןעוו רעוועג רעייז ןצונ טשינ רעדנעלגנע יד ןלעווע

 ,טגערֿפעג ירוא טָאה 7? טנעה ערעייז ןוֿפ סיױרַא ךיז ןשטילג

 ,רעֿפטנע סֿביֿבָא-לּת ןעוועג זיא ?,סיצַאנ ןייק טשינ ןענעז רעדנעלגנע;

 ןיוש רימ ןענעז; :סעּפַאמ ענַײז רעּביא ןגױּבעגרעּבירַא ןסעזעג זיא ירוא

 ,טגערֿפעג ןונמַא טָאה 77 קורּבָאט ןּבענ

 דלַאּב ךיז ןלעװ רימ .סעגערּב עשיטּפיגע יד עזַאּפ ןיוש ןעמיווש רימ,

 *.ַאטעזָאר וצ ןרעטנענרעד

 7? ַאטעזָאר זיא תוחור ידלַא ןיא ווו;

 טָאה טַאדלָאס ַא סנָאעלָאּפַאנ סָאװ ןיטש ַא ןוֿפ ?טשינ טסקנעדעג וד;

 ּבָאה ךיא ,ןֿפילגָאריה ןענעייל טנרעלעגסיוא ךיז ןעמ טָאה ַאטעזָאר ןיא ןענוֿפעג

 ?.ַאטעזָאר ןיא ןענוֿפעג סעּפע ךיוא

 7? ַאטעזָאר ןיא ןעוועג וטסיּב ןעווע

 וד .עּפַאמ רעד ףיוא ָאד ,ַאטעזָאר ןּבענ טציא ךָאנ זיא רעגניֿפיזַײװ ןַײמ,

 "? ןענוֿפעג ּבָאה ךיא סָאװ טסייוו

 *3 סָאװע

 י ?,דמַאזע

 "...רעסַאװ סיז קנורט ַא ןענוֿפעג טסלָאװ ביוא .האיצמ ענשזַאװ ַא;

 רעסַאװ סָאד טרעוו לױמ-ַאטעזָאר םעד ךָאנ דלַאּב ,ּפָאק טימ וצ ךיז רעה,

 ליּפש ַא ךיז ךיא לָאז ,ךעלגרעּב-דמַאז ַאטעימַאד יד זיּב רעכַאלֿפ ןוא רעכַאלֿפ

 יז ,רעטֿפַאלק ַײרד ןוֿפ טײקֿפיט ַא גונעג ןּבָאה רימ ? רעדנעלגנע יד טימ ןָאט

 סע לרערעטשעצ ַא סרעייז ןרַאננַײרַא רימ ןלעוװ רשֿפא ,טנעָאנ ױזַא ךיז ןטלַאה

 "3 דמַאז ןיא ןקעטש ןּבַײלּב לָאז

 -ָאטירעט יד ןיא ןַײרַא ןרעסַאװ עכַאלֿפ רעּביא עקַאט זיא ַאסָאר ַאטנַאס יד

 טכער עלַאגעל יד טַאהעג טציא ןּבָאה רעדנעלגנע יד .ןטּפיגע ןוֿפ ןרעסַאװ עלַאיר

 ךיז ןּבָאה ןוא ןרעסַאװ יד טנעקעג טוג רעּבָא ןּבָאה ייז ,ףיש יד ןטלַאהרַאֿפ וצ

 סייוש ַא ןוא ן'ירוא ןיא טצילּבעגֿפױא טָאה קנַאדעג ַא .ןטַײװ ןוֿפ ןטלַאהעג

 .סעגערּב עשיטּפיגע יד ַײּב רעמ ךָאנ ןוא ןֿפיש ריֿפ ןּבָאה יז .טקעדַאּב םיא טָאה

 ןעגנַאֿפ ןוא ןרעסַאװ עכַאלֿפ יד ןוֿפ ףוס םַײּב רעיול ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןענָאק יז

 לַײמ ַײרד יד יװ רעמ ןקורוצּפָא ךיז ןזַײװַאב טעװ יז רעדייא ַאסָאר ַאטנַאס יד

 .סעגערּב יד ןוֿפ

 עלַײװ ַא רַאֿפ .םי םענעֿפָא םוצ ןָאטעג גָאי ַא םעצולּפ טָאה ַאסָאר ַאטנַאס יד
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 ןעמונעג גנַאל טשינ טָאה סע .סרעגָאיכָאנ יד ןוֿפ רעטכיל יד ןרױלרַאֿפ ןעמ טָאה

 ,טכַאנ רעד ןיא טכױטעגֿפױא רעדיוו ןּבָאה ייז ןוא

 ,סעגערּב לארׂשי-ץרא יד רעטניה ןוֿפ ןכירקֿפױרַא ןעמונעג טָאה גָאט רעַײנ ַא

 הנגה רעד ןוֿפ ןלעֿפַאּב ןענעייל וצ טלמַאזרַאֿפ ךיז טָאה טֿפַאשרעריֿפ-ףיש יד

 סָאװ טַײל-הנגה יד .ןטרעװנָאק עטעמתחרַאֿפ ןיא ןגעלעג טציא זיּב ןענעז סָאװ

 ןעגנַאֿפעג טעװ ףיש יד ּביוא ,ןֿפרַאד רעדנעלגנע יד טנַאקַאּב טשינ ךָאנ ןענעז

 ,ייז טימ ןעמַאזוצ ןקישרַאֿפ ןזָאל ךיז ןוא םיטילּפ יד טימ ןשימסיוא ךיז ,ןרעוו

 עטיירגעגוצ יד ןיא ,ןטלַאהַאּב ךיז ןלָאז ןיוש ייז ןענעק רעדנעלגנע יד סָאװ יד

 עטשרע יד .רעדײלקסטעברַא ןוא ,רעסַאװ ,זַײּפש ןַארַאֿפ זיא ןשינעטלעהַאּב

 -הנגה ןַײז ןלעװ ףיש יד ןקינײרוצּפָא ןרעוו טקישעגֿפױרַא ןלעװ סָאװ סרעטעּברַא

 יאצ ימוקק ןענװַאד ןקידתּבש ןוֿפ גנַאזעג ַא ןַײז טעװ לָארַאּפ רעד .ןשטנעמ

 רעדײלקסטעּברַא יד ןיא ןָאטעגנָא סױרַא ןלָאז ענעטלַאהַאּב יד .?הכֿפהה ךוּתמ

 .רעטעּברַא יד טימ ןשימסיוא ךיז ןוא

 טָאה עמ ןעוו רענעלּפ ערעייז ןגעוו טריטַאּבעד ךָאנ ןּבָאה ןשטנעמ-הנגה יד

 ןֿפרָאװעגנַײרַא רעדָא ,ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ץעמע :לּביטש-רעדור ןוֿפ טרימרַאלַא

 ,םי ןיא ךיז

 ףיא ןעוועג ןיוש זיא המלש .ןֿפָאלשעג ךָאנ ןענעז ןענױשרַאּפ עטסרעמ

 העוצר יד םערָא ןקניל ןַײז ףיוא ןעלקיװמורַא ןעמונעג דָארג טָאה רע .קעד רעד

 רעטכער רעד ףיוא רעירַאּב םַײּב ןענַאטשעג זיא רע .ןיליֿפּת די-לש ןַײז ןוֿפ

 ןעשעג זיא סעּפע זַא טּפַאכעג ךיז טָאה רע ןעוו חרזמ וצ םינּפ ןטימ ףיש טַײז

 ןגױצעגֿפױרַא ןיוש ןעמ טָאה ןיהַא ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו .ףיש טַײז רענעי ףיוא

 .עשַאּב ןעוועג זיא'ס .ןּברק םעד טימ ן'קַײמ

 ןוא רָאטקָאד רעד ןעוו תוליֿפּת טעשטּפעשעג ןוא ןענַאטשעג זיא המלש

 סָאד ריא ןוֿפ ןשטעװקוצסױרַא ןעשַאּב רעּביא טעּברַאעג ןּבָאה ןזָארטַאמ עכעלטע

 "םי סָאד יװ ןירג ןוא ,ליטש םינּפ ריא .םעטָא ריא ןיא ןזָאלּבוצנַײרַא ,רעסַאװ

 טקוקעג לָאמעלַא ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עריא .ןעגנולשעגנַייא טָאה יז סָאװ רעסַאװ

 סע .דעלּפעל ענעלָאװשעג טימ טקעדרַאֿפ ןעוועג ןענעז ,ןַײּפ ןעלגָאל יו םיא וצ

 עלַא ןרָאװעג טקנעװשעגּפָארַא ריא ןוֿפ ןטלָאװ רעסַאװ ןיא יו ןעמוקעגסיוא זיא

 .החונמ קיטש ַא רעּביא טערָאּפעג טציא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ,ןקיטייוו

 ךיז טָאה סע .,ליומ ס'המלש ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז יירשעג ַא טָאה *! הלילח;

 טָאה רע .יירשעג ןַײז ןוֿפ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ףוג ריא זַא ןזיוועגסיוא םיא

 ,ּפָאק ןֿפױא ןיליֿפּת יד טגײלעגֿפױרַא ןוא טנַאה ןַײז ןיא שאר-לש םעד טליֿפרעד

 טימ ןוא טנַאה רעקניל ןַײז ףיוא דוי ַא טּפונקרַאֿפ העוצר רעד טימ טָאה רע

 ךיד לעװ ךיא ןואק :הליֿפּת עקירעהעג יד ַײּברעד טגָאזעג ןוחטּנ לוֿפ ץרַאה ַא

 -כערעג ןוא טכער טימ רימ וצ ןסנקרַאֿפ ךיד ןוא ,קיּבייא ףיוא רימ וצ ןסנקרַאֿפ
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 וצ ןסנקרַאֿפ ךיד לעװ ךיא ןוא .טײקיצרַאהמערַאּב ןוא דָאנעג טימ ןוא ,טייקיט

 ",טָאג ןענעקרעד טסעוװ וד ןוא ,טֿפַאשַײרטעג טימ רימ

 ןגעוו טסעד ןוֿפ טָאה עמ .ןֿפרַאד טשינ סע טעװ עמ זַא טֿפָאהעג טָאה עמ

 .ףיש יד ןצעזַאּב וצ ווּורּפ ןדעי ןגעק גנוקידיײטרַאֿפ וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז

 זיא ןוא קעדיעדַאנעמָארּפ רעד םווַא ןרָאװעג טגיילעגסיוא זיא טָארד-לכעטש

 ןצונסיוא ןענָאק רעדנעלגנע יד סָאװ גנונעֿפע רעדעי םורַא ןרָאװעג ןגױצרַאֿפ

 ךעלרעֿפעג ןַײז ןָאק סָאד .ןדירֿפוצ ןעועג טשינ זיא ירוא .קעווצ רעייז רַאֿפ

 טימ טעּברַאעג ןּבָאה םיטילּפ יד .הֿפרׂש ַא ןכערּבסױא ,הלילח ,לָאז סע ּביוא

 ןוֿפ סעקשיק ענעמוג ןגיוצעג טָאה עמ .םיא וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןוא ןערּב

 טרָא סָאד קישטילג טכַאמעג םעד טימ ,קעד רעד וצ זיּב רַאוװװרעזער-לױא םעד

 ןוא לּביטש-רעדור סָאד .ןעּפַארדֿפױרַא ךיז ןריּבורּפ ןענָאק רעדנעלגנע יד ּוװ

 טשינ טגרַאק; ,ןליוק ןוֿפ ןרָאװעג טצישַאּב קעז-דמַאז טימ ןענעז עלַאה-ןישַאמ יד

 טָאה יליוו *,לארׂשי-ץרא ןיא גונעג רימ ןּבָאה הרוחס יד .הרֿבח ,דמַאז לקעז ַא

 ןייק טשינ ןּבָאה ייז יצ עדַאגירּב רענַאקָארַאמ רעד ןוֿפ ןעגנוי ענַײז טכוזַאּב

 יד ןריצָאװָארּפ טשינ רָאט עמ; :טנרָאװעג לָאמַאכָאנ טָאה עלעּבייל .רעוועג

 ",ןסיש וצ רעדנעלגנע

 עמ .שינרעטצניֿפ יד טזיּפשעג ןוא קעד רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא המלש

 גערּב טַײז רענעי ףיוא ץעגרע .יניס ןוֿפ סעגערּב יד עזַאּפ ןעמווושעג טציא זיא

 ןוא ןַײז ךיוא .הרוּת יד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא סע ןכלעוו ףיוא גרַאּב רעד ךיז טניֿפעג

 רַאֿפ ךָאנ 'השענ' טגָאזעג ןוא יניס רה דמעמ ןיא ןעוועג זיא המשנ סעשַאּב ךיוא

 ךיז ףיוא ןעמונעג ןּבָאה רימ .'עמשמ' ןושלמ ,ןײטשרַאֿפ טניימ עמשנ .!עמשנ/

 ּבילוצ םירוסי עלַא ,ריא רַאֿפ שֿפנ-תריסמ עדעי .ללוּכ זיא הרוּת יד סָאװ ץלַא

 סע ןעק עמ ןעוו ַײס ,םירוסי יד ןוֿפ ןיז םעד טײטשרַאֿפ עמ ןעוו ייס ,ריא

 סָאװ .םירוסי ןיא ןרָאװעג טרעטַײלעג גונעג ןיוש זיא עשַאּב .ןעמענַאב טשינ

 ּביוא .םיא רַאֿפ ןויסנ ַא רעדָא ףָארטש ַא ןַײז ןָאק גָאטרַאֿפ טנַײה ןעשעג זיא סע

 תוכז לָאז -- ןויסנ ַא ּביוא .הֿבהאּב ךיז ףיוא סע רע טמענ ,ףָארטש ַא זיא סע

 טשינ ןוא ,ןטשרעּבייא םעד ןּבױל עטיוט יד טשינ ,ןײטשַײּב סע ןֿפלעה םיא תוֿבָא

 זַא ןזַײװ וצ ןרָאװעג לוצינ זיא עשַאּב .שינעמוטש ןיא ּפָארַא ןרעדינ סָאװ יד

 רעצרוק ַא רַאֿפ רָאנ םינּפ ןַײז זדנוא ןוֿפ טרעקענּפָא טָאה רעטשרעּביײא רעד

 סטָאג טימ ,ךָאנ ןלעװ ןכַאװשרַאֿפ טלָאװעג ןּבָאה סיצַאנ אמט יד סָאװ יד .עלַײװ

 טנװַאדעגּפָא טָאה רע .םירוהטו םישודק ןדִיי תורוד טלעוו רעד ףיוא ןעגנערּב ,ףליה

 ,האּפרמ רעד וצ קעװַא ןוא טימעג ןרעטכַײל ַא טימ ֿבירעמ

 רעד ןיא לקנוט ןעוועג זיא סע .שטירּפ סעשַאּב ןּבענ ןסעזעג זיא המלש

 ןגעלעג זיא טנַאה ריא רעּבָא ,הרוצ ריא ןעז טנָאקעג טשינ טָאה רע .האּפרמ

283 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ציּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 םוצ טָאה רע .םיא וצ וצ ךיז טרעה יז טסוװװעג טָאה רע .רענַײז ןיא קיּביגכָאנ

 ,המשנ ריא ןכיירגרעד רעטרעוו ענַײז זַא טליֿפרעד לָאמ ןטשרע

 ",ךַאװש יױזַא ןיּב'כ ? המלש ,טנַײה ןַײז סע זומ סָאװרַאֿפ;

 סנטשרעבייא ןטימ ,ןיוש רימ ןלעוו ןגרָאמ .דניז עלַא ּפָא טשיװ הּפוח ַא;

 -עג דרע עקילייה יד ןטערטַאּב ןלָאז רימ ליוו ךיא .לארׂשי-ץרא ןיא ןַײז ,ףליה

 *.דגיז רעדעי ןוֿפ טרעטַײל

 ".ןדנוא ןוֿפ ןכַאל טע'מ;

 ַא ,טַײצ רעקיטנַײה רעד ןיא טרֿפּב .הגרדמ ַא זיא ןכַאל ןשטנעמ ןכַאמ;

 ןצַאיַאּפ ייווצ ןגעוו ארמג רעד ןיא הׂשעמ ַא ןַארַאֿפ ,ֿבצמ םעד ןיא ךָאנ אטישּפ

 יז ןַא טגָאזעג והילא טָאה ,קרַאמ ןיא ןשטנעמ יד ןכַאל טכַאמעג ןּבָאה סָאװ

 "'אבה"םלוע טימרעד ךיז ןענידרַאֿפ

 ",המלש ,ןַײז טרעוו ךיד לָאז ךיא יאוולה .טסײטשרַאֿפ וד יוװ וט;

 ןוֿפ ןכייצ ַא זיא ןַײרַא םי ןיא ןעגנירּפש סָאד זַא רעכיז ןעוועג זיא המלש

 ? הליֿבט ןָא הּפוח ןלעטש טנָאקעג ןעמ טלָאװ יוװ .'קותמ אצי זעמ' עקַאט .למיה

 טָאה רע ?הּבותּכ ַא ןעמ טמענ ּוװ רעּבָא ,דָיי רעדעי געמ ןַײז ןישודיק-רדסמ

 ,קינייוונסיוא ןוֿפ חסונ םעד טנעקעג טשינ

 טָאה סָאװ ױרֿפ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע .לוקמר ןֿפױא ןֿפורעגסױא טָאה עמ

 טשינ סָאד זיא .חסונ םעד טריּפָאק טָאה המלש .הּבותּכ ריא ךיז טימ טַאהעג

 ? למיה ןוֿפ ןכייצ ַא ךָאנ

 עשילגנע ןַא .טכיל ןדנוצעגנָא ןוא הּפוח ַא יו תילט ַא טײרּפשעגסיױא טָאה עמ

 יז ןיא ןינע רעד ,ןַײש-רָאטקעלֿפער ַא ןֿפרָאװעג ןוא טרעטנענרעד ךיז טָאה ףיש

 .קיטכַאדרַאֿפ ןרָאװעג

 7? רעוועג םייהעג ,ייז ןכוז סָאװ;

 ,תילט ןֿפױא ןזיוועג המלש טָאה *,רעוועג םייחעג רעזדנוא זיא סָאד;

 טשינ טָאה יז ,סמערָא יד רעטנוא ןטלַאהרעטנוא הלּכ יד טזומעג טָאה עמ

 ןעגנולקעג טָאה ןישודיק-רדסמ ןוֿפ לוק סָאד רעּבָא .ןייטש וצ חוּכ ןייק טַאהעג

 םעד ןשָאלעגסױא ןוא טרעטַײװרעד ךיז טָאה ףיש עשילגנע יד .קידרעֿפָאה

 תילט ןסַײװ םעד רעּביא למיה רעד ,טכַאנ עלעקנוט ַא ןעוועג זיא'ס .רָאטקעלֿפער

 עלַא יװ ,רעּבָא ןּבָאה ייז ,ןטכיולעג טשינ ןּבָאה ןרעטש יד .ץרַאװש ןעוועג זיא

 ךָאנ טעװ סע ,עמשי דוע; :ןעקנוװעגוצ ליטש ןוא טרעטיצעג ,הּפוח רעד יב

 סָאד םילשורי ןוֿפ ןסָאג יד ןיא ןוא הדוהי ןוֿפ טעטש יד ןיא ןרעו טרעהעג

 *,..הלּכ רעד ןוֿפ לוק סָאד ,ןתח ןוֿפ לוק סָאד ; דיײרֿפ ןוֿפ לוק סָאד ,החמׂש ןוֿפ לוק

 לענש זיא גנַאזעג סָאד רעּבָא ,הּפוח רעד ךָאנ ןעגניז טריּבורּפ טָאה עמ

 רעד ןיא ןגרָאמ .תולג ןקידנעמיווש ןיא טכַאנ עלעקנוט עטצעל יד .ןעגנַאגעגסױא

 ןּבָאה רעצרעה יד .סעגערּב לארׂשייץרא יד וצ ןסַײרוצ ךיז ןעמ טעװ טַײצ
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 לג נ ַא ר עג

 עניילק יד וליֿפַא ,ןגַײװש ןיא טרעטיצעג טָאה שינרעטצניֿפ יד .טרעטַאלֿפעג

 ןּבילּבעג ייז ןענעז .גיוא ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ ןענעז ןֿפיש עשילגנע יד ןוֿפ רעטכיל

 טײקיטכרַאֿפ רעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז יז ןּבָאה רעדָא ,קילעטשרעטניה טַײװ ױזַא

 ? טכַאנ רעד ןוֿפ

 טז

 טכַאלש יד

 ןענעז ,גנוקידייטרַאֿפ יד ןטיירגוצ םַָיּב גָאט ןצנַאג ַא ךיז טרעטַאמעגסיוא

 ןעוועג זיא ליֿפעג סָאד ,ןֿפָאלש ןעגנַאגעג טשינ ןגעוו טסעד ןוֿפ טַײל-הנגה יד

 ןיא רע זַא ןעלעּבײל ןֿפרָאװעגרָאֿפ טָאה יסוי .גונעג ןָאטעג טשינ טָאה עמ זַא

 -געלגגע יד ןריצָאװַארּפ טשינ לָאז עמ ןענערָאװ ןַײז ןיא קידרעֿפײא וצ ןעוועג

 דנַאטשרעדיװ א טלעטש עמ רעדָא ,טנעה יד ּפָארַא ןצנַאגניא טזָאל עמ רעדָא ,רעד

 ,טײקיטנעהּפָא ןוֿפ ֿבצמ ַא וצ םיטילּפ יד טכַארּבעג טָאה עלעּבייל .תוחוּכ עלַא טימ

 עקירעהעג ןייק ןַײז טשינ וליֿפַא טעװ טשינַא ,ןּבעגנַײא ךיז טעוװ גנודנַאל יד ןדַײס

 ןעוועג ךָאד זיא רעמָאט .ןשטנעמ עדימ טימ ףיש ַא טָאה עמ .עיצַארטסנַאמעד

 ,טעגרהעגקעװַא לּבייל סע טָאה ,ףמַאק וצ םזַאיזוטנע לסיּבַא

 ןעמווושעג זיא ףיש יד .זיוהרעדור םעד ןיא ךַאװ ןעמונעגרעביא טָאה יליוו

 רעטכיל ענעשָאלעגסיױא טימ .ןרעסַאװ עליטש יד רעּביא קַיור ןוא ךעלעמַאּפ

 ןרעטש יד .טּכַאנ רערעטצניֿפ רעזעירעטסימ רעד ןוֿפ לייט א ןעוועג ףיש יד זיא

 ןוֿפ סַײרֿפױא ןַא םעצולּפ .ךשוח קיטש ןייא -- םי ןוא למיה .ןשָאלעג ךיז ןּבָאה

 ,ןרָאטקעלֿפער ןוֿפ טכיל ןקידנדנעלּב ןיא ןרָאװעג ןעגנַאֿפעג זיא ףיש יד !טכיל

 ,ןטַײז צלַא ןוֿפ ןעוועג ןענעז רעדנעלגנע יד

 ןדעי רַאֿפ ףיש-םיטילּפ יד ןלעטשוצּפָא ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןוֿפ לעֿפַאב רעד

 :לַאֿפנַײא ןַא טַאהעג טָאה "סרעקעשט?: רערעטשעצ םעד ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד .זַײרּפ

 ןוֿפ לַײמ קיצנַאװצ-ןוא-ַײרד זיא ףיש יד שטָאכ ,טציא ןיוש ןֿפַײרגנָא לָאז עמ

 יד ןַא טזַײװַאּב ןרעסַאװךַאלֿפ ַאטעימַאד יד ןיא ןעשזדנָאלּברַאֿפ רעייז .גערּב

 ןטימגיא ןשַאררעּביא ייז טעוװ עמ ,עיצַאגיװַאנ ןוֿפ םינינע ןיא טשינרָאג ןסייוו ןדִיי

 .ןרעסַאװ רעניטסעלַאּפ יד ןיא ןיוש ןענעז ייז זַא ןגָאז ןוא ףָאלש

 רעד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא םדוק יליוו טָאה ,טכיל יד ןוֿפ טדנעלּברַאֿפ

 טיוה יד טלצנירעג טָאה סָאװ רעמָאי ַא טימ ןָאטעג עווער ַא טָאה ףיש יד .ענעריס

 עטרעֿפעלשרַאֿפ עלַא !לָאמַארעדױװ טשינ ,ןיינ :רעדילג יד טנַאּפשעגנָא ןוא
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 טסַאמ ַא ןוֿפ ציפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ןטימ ןגירשעגסױרַא ןוא ןסירעגֿפױא ןּבָאה ןדנּוװ עטנקירטעגוצ עלַא ,תולווע

 !טיױר רעדָא טוט :ענעריס רעד ןוֿפ ףוררעמָאי

 ןשטנעמ-לסילש ,סעּפורג ערעייז וצ טּפוטשעגכרודַא ךיז ןּבָאה ןרידנַאמָאק

 ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה לגילֿפ-קירּב יד ןוֿפ .סעיציזָאּפ ערעייז ןעמונרַאֿפ ןּבָאה

 -עגֿפױא קירוצ טָאה עמ .ַאסָאר ַאטנַאס ןעמָאנ ןטכַארטעגסיױא ןטימ ןדליש יד

 עשילגנע יד .טַײז רערעדנַא רעד ףיוא טרעקעגרעּביא -- ןדליש יד ןעגנַאה

 -הנגה, :טֿפירש ענעלָאמעג-ּברַאֿפ-רָאֿפסָאֿפ טימ יד ןדנוצעצ ןּבָאה ןרָאטקעלֿפער

 | ."תדלומ ףיש

 א טימ טנװַײל ַא ןגױצעגֿפױרַא גרַאװגנוי טָאה קעד-םערוטש רעד ףיוא

 : ןעוועג זיא טֿפירשרעטנוא יד .דניק ריא ךיז וצ טעילוט סָאװ עמַאמ ַא ןוֿפ לעמעג

 "ל ןֿפמעק וצ ייז ןגעק יאדּכ זיא ?אנוׂש רעַײא סָאד זיא;

 : רערעטשעצ ןוֿפ ןעמוקעג זיא לוק ַא .רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא רערעטשעצ ַא

 ּפָא טלעטש .עניטסעלַאּפ ןוֿפ ןרעסַאװ עלַאירָאטירעט יד ןיא טציא טנעז ריא;

 ".הֿפיח ןייק ןּפעלש ךַײא טעװ ףיש ַא רעזדנוא ,ןרָאטָאמ יד

 -םיטילּפ יד ןוֿפ ןגירשעגקירוצ ןעמ טָאה 1 סיצַאנ !סרעּביור-םי ! סרענגיל;

 ,ףיש

 רעַײנ רעד רעדָא ,לַאֿפנָא ןקידמעצולּפ םעד ןוֿפ קָאש רעד ןעוועג סע זיא

 סע זַא סעיצקורטסניא יד ןסעגרַאֿפ טָאה עמ ?"*תדלומ, :ףיש רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 עטֿפמַארקרַאֿפ טימ ןענַאטשעג זיא עמ .דנַאטשרעדיװ רעטצענערגַאּב ַא ןַײז זומ

 "!ןעמענ טשינ ךימ ייז ןלעוװ ןקידעּבעל ַא !ןּבעל ןַײמ ַײב טשינ, : ןטסױֿפ

 םעד וצ טדערעג ?תדלומ, יד טָאה טציא .ףַײֿפ רעטקַאהעגּפָא ,רעצרוק ַא

 -ַאװ עלַאנַאיצַאנרעטניא ןיא ןענעז רימ זַא טוג ץנַאג טסייוו ריאק : רערעטשעצ

 טשינ ךיוא טָאה ריא ,ןֿפַײרגוצנָא זדנוא טכער ןייק טשינ טָאה ריא ןוא ,ןרעס

 ףַײא ןלעװ רימ .םייה רעייז וצ ןעמוק ןשטנעמ ערעזדנוא ןרעװרַאֿפ וצ טכער ןייק

 ".ףעקלעֿפ עטקיניײארַאֿפ יד רַאֿפ ןגָאלקנָא

 סיוטש רעקידארומ ַא ,םעצולּפ .רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טָאה "תדלומ;

 "נייא טרעוו ץלָאה יו טרעהעג טָאה עמ .ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ףיש יד שזַא

 ןּבירעגנָא ןוא ןטַײז עדייּב ןוֿפ טקורעגנָא ךיז ןּבָאה סרערעטשעצ ייווצ .ןכָארּבעג

 ןליק עקיטכיר סע ןענעז .יײרעסיש ַא ."תדלומ; רעד ןוֿפ טנעוװ יד ןיא ךיז

 ,גרַאװרעַײֿפ ךעלצניק ןוֿפ ןַײז ןָאק רעַײֿפ סָאד ? ןקערשוצּפָא רָאנ ןסיש ייז רעדָא

 -ֿפױא םיוק ךיז טָאה עמ .סיוטש םעד ןוֿפ טעילוקעגרעּביא ךיז טָאה עמ

 יד סָאװ ךעלקירב רעּביא ןֿפױל ןזָארטַאמ עשילגנע ןעזרעד ןוא טלעטשעג

 רעד ןוֿפ קעד רעטשרעּבױוא רעד רעּבירַא ןֿפרָאװרַאֿפ ןּבָאה סרערעטשעצ

 רעדניק יד .רעדניק ןוֿפ ןרָאװעג טקידיײטרַאֿפ זיא קעד עטשרעּביוא יד ."תדלומ;

 ,ןשַאלֿפ ןוא ,סעקשוּפ-ןוװרעסנָאק ,לֿפָאטרַאק טימ סרעֿפַײרגנָא יד טלגָאהַאּב ןּבָאה
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 ןֿפָאלעג ןענעז ףיש רעד ףיא ףױרַא ןענעז סָאװ רעדנעלגנע עטשרע יד

 רעד ןוֿפ הרֿבח ַא טימ ןֿפױלוצ ןעמוקעג זיא ירוא ןעוו .לּביטשרעדור םוצ ךַײלג

 ,קינייװניא טרידַאקירַאּברַאֿפ טַאהעג ןיוש ךיז רעדנעלגנע יד ןּבָאה ,טֿפַאשנַאמ

 ,ּפָאק ןטקיטולּבעצ ַא טימ רעטשלחרַאֿפ ַא ןסיורד ןגעלעג זיא יליוו

 .ןרָאװעג ןגָאלשעגּפָא ןענעז לּביטשרעדור םעד ףיוא סעקַאטַא-רעטנָאק עלַא

 ס'קַײא לײּברַאֿפ זיא ליוק ַא .רעוועג סייה טצונעג ןּבָאה קינייװניא רעדנעלגנע יד

 וצ טרעטעלקעג ,ריט רעד ןוֿפ קעװַא זיא ןעמ ,לּברַא ןַײז ןסירעצ ןוא םערָא

 -רעדור ןוֿפ ךַאד םוצ ןעגנורּפשעג ןעמ זיא טרָאד ןוֿפ ןוא ,ךעלֿפיש-גנוטער

 סעקשוּפ-ןכייצ-ךיור ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ךַאד םעד ןכָארּבעגֿפױא טָאה עמ .לּביטש

 ,סיוא טוַײװ ,ןּבָאה רעדנעלגנע יד .ךעלֿפיש-גנוטער יד ןיא ןענוֿפעג טָאה עמ סָאװ

 לּביטשרעדור סָאד ,ןֿפָאלעגסױרַא ןענַײז ןוא זַאג רעקיקיטש זיא'ס זַא טניימעג

 -עג ןענעז רעדנעלגנע יד ,ןשטנעמ-"תדלומ; טימ ןרָאװעג טצעזַאּב קירוצ זיא

 טציא .טֿפַאשנַאמ רעד ןוֿפ עטויַאק ַא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשרַאֿפ ןוא ןרָאװעג ןעגנַאֿפ

 ןסירעגּפָא זיא קירּב-גנודנַאל ַא .ףיש רעד טימ ןרירוװענַאמ ןעמונעג ךיז ירוא טָאה

 טריּבורּפ טָאה ףיש ערעדנַא ןַא .רערעטשעצ ןקידנֿפַײרגנָא םעד ןוֿפ ןרָאװעג

 "תדלומק רעד ןוֿפ ךיז ןגיוּב ןוא ךיז ןעיירד סָאד רעּבָא ,טרָא ריא ןעמענרַאֿפ

 ןּבילּבעג ןענעז סרעֿפַײרגנָא יד .זיצערּפ רעמ ןוא טנכערעגסיוא רעמ ןרָאװעג זיא

 "תדלומ, רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ רעדנעלגנע יד .קירּב-גנודנַאל ַא ןָא

 וצ טלגנירעגמורַא רַאֿפעג ןיא ןוא ןֿפיש ערעייז ןוֿפ ןסירענּפָא ןעוועג טציא ןענעז

 טָאה עלעּבײל רעניילק רעד .ןרָאװעג טקיטלעװגַאּב זיא עּפורג ערענעלק ַא .ןרעוו

 ,םי ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא סע ןוא ענעגנַאֿפעג יד ןוֿפ רעוועג סָאד ןעמונעגֿפױנוצ

 ערעזדנוא רעסעּב ,סעילּבָאלָאה יד ןוֿפ סױרַא ץעמע ןָאק ףמַאק ןוֿפ ץיה ןיא;

 ".רעוועג סייה ןייק ןּבָאה טשינ ןלָאז

 .ענעגנַאֿפעג עטקידנוװרַאֿפ עכעלטע טרישזַאדנַאּברַאֿפ טַאהעג טָאה ףסוי

 רע .ןענוֿפעג ייז ַײּב טָאה רע סָאװ רעוועג לסיּבַא ךָאנ טכַארּבעגֿפױרַא טָאה רע

 "3 ןָאֿפ יד זיא וו; : טסַאמ רעד וצ ןָאטעג קוק ַא טָאה

 ?טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז טָאה קירטש רעד ,ןעַיצֿפױרַא טריּבורּפ יז טָאה עמ,

 ,טסַאמ רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ףסוי .טרעֿפטנעעג לּבייֵל טָאה

 קירטש טימ ךיז ןדיױהרעּבירַא טריבורּפ טציא ןּבָאה ןענירַאמ עשילגנע

 ןעוועג ךָאנ ןענעז ייז ןעוו טּפַאכעג ייז ןּבָאה סרעקידיײטרַאֿפ ."תדלומ, רעד וצ

 טציא ןּבָאה סרעֿפַײרגנָא יד .רעסַאװ ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ייז ןוא טֿפול רעד ןיא

 ךעלטסעוו-גנוטער יד ןיא סנכייצ-טכיל יד םי ןיא ןכוז טימ ןעמענרַאֿפ טזומעג ךיז

 ַא וצ ןעגנירּפשוצרעּבירַא ןזיװַאּב טָאה רעדנעלגנע ןַא .ןענירַאמ ערעייז ןוֿפ

 טָאה עדַאגירּב רענַאקָארַאמ רעד ןוֿפ הרֿפח ."תדלומ; רעד ףיוא לֿפישי-גנוטער

 ערעייז ןיא ךַײלג ןלַאֿפנַײרַא רע טעװ ןעגנירּפשּפָארַא טעו רע ּביוא ,ןטיהעג םיא

267 



 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא / גרעבלע הדוהי

 ,ףיש ןַײז וצ ןעגנורּפשעגקירוצ ןרעג יאדװַא טציא טלָאװ רעדנעלגנע רעד .טנעה

 ,ןקורוצּפָא ךיז ףיש ןַײז ןעגנוווצעג טָאה "תדלומ; רעד ןוֿפ ןרירװענַאמ סָאד רעּבָא

 -עצ רעד .ןטָארטעגּפָא טשינ טָאה הרֿבח ,רעװלָאװער ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה רע

 ,"תדלומ, רעד ןיא ךיז ןסױטשעגנָא ןוא טרַאשעגוצ רעדיוו ךיז טָאה רערעטש

 ןלַאֿפעג זיא ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה לֿפיש םעד ןיא רעדנעלגנע רעד

 סָאד ,קירטש ַא ןטינשעגרעּביא ןוא רעסעמ ַא טימ ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה גנוי ַא

 ףיוא ןזָארטַאמ יד ןוֿפ ּפעק יד ףיוא ןלַאֿפעג זיא רעדנעלגנע ןטימ לֿפיש-גנוטער

 .רערעטשעצ םעד

 זַא ןעזרעד ןעמ טָאה רעטכיל יד ןשָאלעגסיוא ןּבָאה ןֿפישסגירק יד ןעוו

 גָאט ןקידעגרָאמ םעד טימ דניק וצ ןיוש טכַאנ יד טייג טנָאזירָאה ןֿפױא טַײוװ

 אנוש רעד סָאװ ןעז טנָאקעג טשינ טָאה עמ ןוא ,רעטצניֿפ ןעוועג ךָאנ זיא ָאד

 רעדיוו דלַאּב ןענעז סרערעטשעצ יד ,ןֿפיש עטליהעגמורַא-ךשוח יד ףיוא טוט

 ןגָארט רעדנעלגנע יד זַא ןעזעג טָאה עמ רעדייא ךָאנ .טכיל ןלוֿפ טימ ןעמוקעגוצ

 עצנַאג יד .סעּבמָאּב-ןרערט ןוֿפ לגָאה ַא ןלַאֿפעג "תדלומ, רעד ףיוא זיא סעקסַאמ

 טכַארּבעג טָאה האל .,ןקלָאװיזַאג ַא טימ ןרָאװעג טליהעגמורַא ךיג זיא ףיש

 יד רעּבָא ,ןגיוא יד ןשַאװסיױא ייז טלָאװעג טָאה לעּבָאנ ,רעדניק עטזַאגרַאֿפ

 ןשַאוװעג ןוא עװַאק ּפָאט םעד טּפַאכעג טָאה רע .ןכָארּבעצ ןעוועג זיא רער-רעסַאװ

 יירעסיש ַא .םירוסי ערעייז ןרעטכַײלרַאֿפ וצ עװַאק רעד טימ ןגיוא סרעדניק יד

 ךיז ןוא ןרָאװעג ןֿפָארטעג ןענעז עטויַאק רעד ןיא רעטצנעֿפ .רעוועג-ןישַאמ ןוֿפ

 יירשעג ַא לעּבָאנ טָאה *!דרע רעד ףיוא סיוא ךיז טיצ; .ךעלציּפ ףיוא ןלַאֿפעצ

 םיא ןּבָאה ןּבױא .ּפערט יד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא ןוא רעדניק יד וצ ןָאטעג

 ןזיוועג ייז טָאה לעּבָאנ .ןרעװלָאװער עטקערטשעגסיוא טימ רעדנעלגנע טנגעגַאּב

 טנעדנַאּפסערַאק .,רענַאקירעמַא; :לדנעֿפ רענַאקירעמַא ןַא טימ דנַאּבמערַא ןַײז

 *.לַאנרושז ןכעלטסירק רענַאקירעמַא ןַא ןוֿפ

 -דרָאמטסּבלעז רעד וצ דנע ןַא ןעגנערּב וצ ןָאט סעּפע ריא טנָאק רשֿפא;

 ,ךיציֿפַא רעשיטירּב ַא טגערֿפעג טָאה *7 עינַאמ

 ןֿפָאלעגנָא םיא רעטניה זיא ןרעֿפטנע וצ ןזיװַאּב טָאה לעּבָאנ רעדייא ךָאנ

 ערעזדנוא טעליוק ריא !סיצַאנ !םיחצור; :קַאה רענעּבױהעגֿפױא ןַא טימ קַײא

 ".רעדניק

 "נעלגנע יד רעדייא ךָאנ טנעה סי'קַײא ןוֿפ קַאה יד ןסירעגסױרַא טָאה לעבָאנ

 טגָאזעג רע טָאה ?,ןָאט ןָאק ךיא סָאװ ןעז לעוו'כ, .ןסיש וצ ןזיװַאּב ןּבָאה רעד

 ,ךיז טימ ץ'קַײא טּפעלשעגקעװַא ןוא ,ריציֿפָא ןשילגנע םוצ

 ןענעז ןקעד יד ףיוא ןסירעגֿפױרַא ךיז ןּבָאה סָאװ רעדנעלגנע סעּפורג יד

 טשינ רעמ ייז טָאה עמ רעּבָא ,טרילָאזיא ןוא טלגנירעגמורַא ןעוועג ץלַא ךָאנ

 טרינימַאזקע טָאה קַײמ .רעוועג סייה טַאהעג ןּבָאה ייז ,ןקיטלעוװרעּביא טנָאקעג
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 סע; :טלעטשעגטסעֿפ ןוא רעסַאװ ןעמוקעגנַײרַא זיא סע ןכלעוו ךרוד טלַאּפש ַא

 טָאה ירוא ",ןַײרַא טניר סָאװ ץלַא סױרַא טּפמולּפ עמ .ךעלרעֿפעג טשינ זיא

 עמ .טלסירטעצ זיא רוטקורטס עצנַאג יד; :טכירַאּב ןטוג ןייק טַאהעג טשינ

 ",סנּבעל טנזיוט ףניֿפ וצ ֿבורק טימ ןריקיזיר טשינ רָאט

 ,טריטסעטָארּפ קַײא טָאה *,טנזיוט ףניֿפ יד רַאֿפ רָאנ טשינ ןֿפמעק רימ;

 -גולָאװ ַא ןגירשעג טָאה 1 ןגַײװש ןוא ןליוק ןזָאל ךיז רימ ןלעוװ גנַאל יוו;

 ,םיטילּפ יד ןוֿפ ריט

 ?,דרָאמטסּבלעז טשינ רעּבָא ,ךיז ןעלגנַאר : רָאלק ןענעז ןלעֿפַאב ערעזדנוא;

 ןָאֿפ יד ןעיצוצֿפױרַא טסַאמ רעד ףיוא ןכָארקעגֿפױרַא טַאהעג טָאה ףסוי

 ןעגנַאגעגנָא רעטַײװ זיא ןטנוא .קירטש יד ןרעטנָאלּפעצ וצ ןעוועג רעווש זיא סע

 עמ ,ןעניזַאגַאמדזַײּפש יד ןוֿפ סעקשוּפ"ןװרעסנָאק ןֿפרָאװעג טָאה עמ ,ףמַאק רעד

 טגנַאלרעד טימרעד ןוא סרעדנעלעגיּפערט יד ןוֿפ ןעגנַאטש ןסירעגסױרַא טָאה

 יד טימ ןעמ טֿפמעק ןטנוא ןעוו טסַאמ ןֿפױא ןציז רע געמ .סרעֿפַײרגנָא יד

 ? תוחוּכ עטצעל

 ןקרַאטש טעװ ןָאֿפ יד .טרעֿפטנעעג ךיז ףסוי טָאה ,טרָא ןַײז ףיוא רעדעי

 .ןָאֿפ יד ןעיצֿפױרַא ןוא ןעלקיוועצ זומ רע .סרעֿפמעק יד ןוֿפ טסַײג םעד

 עדלָאג ןּבעג גנוטכַא טעװ רע זַא ןעלסָאי טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה עקצרעה

 טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה יז יװ ,רעגעלעג ריא ףיוא ןעוועג זיא עדלָאג .ןעור לָאז

 רעּבָא ,טקעװעגֿפױא ןעדלָאג ןּבָאה ,ןעיירשעג יד ,ףיש יד ןסיוטש סָאד .ןעלסָאי

 טָאה רעדָא ,ןרעגנַאװש ריא ןוֿפ טייקדימ ַא סע זיא ,ןֿפָאלשעגנַײא קירוצ זיא יז

 טָאה ?טכַארּבעג ריא טָאה רע סָאװ עקרַאװַאּב רעד ןיא ןָאטעגנַײרַא סעּפע לסָאי

 ןעמונעג ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא עדלָאג .יירעסיש ַא םעצולּפ .טרעלקעג עקצרעה

 םיא ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יז .טגָאיעגרעּביא יז טָאה עקצרעה .ףױרַא ןֿפױל

 טביירגרעד טָאה יז ןעוו ןָאטעג גערֿפ ַא יז טָאה *7 ּווו? .ןֿפָאלעג רעטַײװ זיא ןוא

 ןֿפָאלעג זיא יז ןוא ןזיועג ריא ץעמע טָאה *,טרָאד, .קעד עטשרעּביוא יד

 ,טסַאמ-טּפיוה םוצ

 ,הרוצ ןייק ןענעקרעד טנָאקעג טשינ טָאה עמ ,טולּב קיטש ןייא םינּפ סָאד

 ענעסילשעצ ןיא רענייּב ענעכָארּבעצ ןֿפױה ַא .טגערֿפעג ןעמ טָאה 7 סע זיא רעוו,

 רעוו, .טיור טימ טקעלֿפעגכרודַא טנַאװעג סַײװ-יױלּב קיטש ַא ןוא ךעלזייה-יקַאכ

 ידּכ רָאנ ,טגערֿפעג ןּבָאה ערעדנַא סָאװ טרזחעגרעּביא עדלָאג טָאה 7? סע זיא

 זיא טייקיסיוו יד .ריא ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא סָאװ טייקיסיוו ַא ןטלַאהוצקירוצ

 ןעוועג ןענעז סיֿפ ענעלָאװשעג עריא .ןעקנוזענּפָארַא זיא יז ןוא ןעגנַאגעגֿפױא
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 ַא יו ,ךעלעמַאּפ ,ּפָארַא ןעקנוזעג זיא ףוג ריא רעּבָא ,טרָא םוצ טלגָאנעגוצ יו

 .רעטנוא טייג ףיש

 ַא טימ ןסירעגֿפױא ךיז טָאה ליױומ ריא ,ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה עדלָאג

 םינּפ ריא ןטלָאּפשעג יירשעג סָאד טָאה רעדָא ,ליומ סָאד עקַאט סע זיא ,יירשעג

 ,ךיז טלַאּפש ּפָאק רעד רעּבָא ,טצירקרַאֿפ ןענעז ןייצ עריא ? ןסַײרוצסױרַא ךיז

 רעדָא ,ךיז טלַאּפש ןסיורד למיה רעד ,ךיז טלַאּפש עטויַאק ריא ןיא ןטלַאּב רעד

 ?ךיז טלַאּפש סָאװ ףוג ריא רָאנ סע זיא

 יז) ריא ןיא לגנַיי סָאד ביוא טשינ יז טרַא סע ?ירֿפ וצ ןעייוו יד ןענעז

 ַא יו ,ןעלסָאי ןטערטרַאֿפ וצ ןרעוו ןריובעג טשינ טעװ (לגנִיי ַא זיא סע טסייוו

 "צרעה טשינ טעז יז .ןעלהנח ןטערטרַאֿפ וצ ןרָאװעג ןריוּבעג ריא וצ זיא לדיימ

 !סרעטערטרַאֿפי יד ,ןענעז ייז ּוװ טשינ ךיז טגערֿפ יז .דניק'ס טשינ טעז יז ,ןעק

 ןעלהנח ןוא ץַאנעג ,ןעיש טינ ךיוא ןוא ןעלסָאי ןטערטרַאֿפ טשינ ןָאק רענייק

 ,קידעּבעל יוװ ןענַאטשעג עלַא טרָאד ןענעז ייז .ףוג סלסָאי ןּבענ ןעזעג ייז טָאה יז

 ףור ַא רָאנ ףרַאד יז .יז ןטײלגַאּב ןוא רעסַאװ ןרעּביא ןסיורד ייז ןּבעװש טציא

 ןטלָאּפשעצ טרעװ יז זַא ןֿפור טציא ייז יז ןָאק יוװ .ןעמוקנַײרַא ןלעװ ייז ןוא ןָאט

 ריא טרַא סע .סיוא טייג יז זַא טשינ ריא טרַא סע ?רעקיטש ףיוא ןסירעצ ןוא

 ,ןסיורד טשינ ןענעז רעדניק יד ןוא עַיש ,ןיינ .ןייגסיוא טשינ טעװ יז בוא טשינ

 -- ריא ןיא ןקיטסענ ייז ןלָאז .ןעיירש טשינ רעמ טעװ יז .ריא ןיא ןַײרַא ןענעז ייז

 ןלָאז ! עלהנח עקידווענח-ץרַאװש עטשרע יד -- עלהנח ,לסָאי .ַאנענ ,עיש :עלַא

 ,דנווװ ַא ןיא רעטַײא יוװ ריא ןיא ןענערּב ןוא ריא ןיא ןקיטסענ ייז
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 ,םי ןטימ ןיא טגיל סָאװ רענייא יװ ןַײז טסעװ וד ןוא,
 ",טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא טגיל סָאװ רענייא יװ

 ד"ל : ג"כ ילשמ

 רעד רעּביא טכַאװעג עלעּביײל רעניילק רעד טָאה עניּבַאק רעגנע ןַא ןיא

 רעקניל ןַײז ףיוא דנּוװ יד יו טיור ןגיוא יד ,ּפָאק ןַײז ףיוא ןלַײּב .ןירָאטעּפמיק

 .ןבעגעגרעטנוא טשינ טכַײל ױזַא ךיז טָאה ףיש יד ,טנַאה

 םעד ןיא לטעלּב ַא ךָאנ טּבַײרש ןוא ןירָאטעּפמיק רעד רעּביא טכַאװ רע

 ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט ןעּפ רעד ןוֿפ ןסילֿפ רעטרעװ .ףיש רעד ןוֿפ ךוּבגָאט

 םוצ ךיוא ןרעהעג ןרערט יד ; ריּפַאּפ ןֿפױא ןקעלֿפ עלעג סיוא ןעירּב ןרערט יד

 יד ,יז .ןרערט ךָאנ טגָאמרַאֿפ רע ,ךַײר זיא ,לּביל ,רע ."תדלומ,, ןוֿפ *ןמוי;

 ןסַײּב ?ןעּפ רעד וצ רע טָאה סָאװ .טשינ ךיוא סָאד טגָאמרַאֿפ ,ןירָאטעּפמיק

 ןּבענ טציא טציז רע .ןײלַא ךיז ףיוא רע זיא סעּכ ןיא רעּבָא ,ןעּפ יד רע טסַײב

 לַײװ ןוא ,ָאטשינ רעמ זיא ,רַאטינַאס רעד ,ףסוי לַײװ ןירָאטעּפמיק רעד ןוֿפ טעב

 יו ןגיוא ענעסירעגֿפױא טימ ןגעלעג זיא יז .ןַײּפ ריא וצ ליומ ַא ןרעוו ליוו רע

 "ורט םעד רעטנוא יװ ןעז טנעקעג טָאה עמ רעּבָא ,ןדנּוװ ענעסירעגֿפױא ייווצ

 דײרֿפ ַא ןַײז ףרַאד דניק ַא ןריוּבעג סָאד .רעטַײא רעלעג ַא טָארּב לטַײה םענעק

 ןעמוקעג ןעניוועג ןוֿפ ןעייוו יד ןענעז ריא וצ .ןעייוו טימ ןָא טמוק סע שטָאכ

 "רעטנוא ךיז טָאה יז ,ןגירשעג טשינ טָאה יז ....ןרילרַאֿפ ןוֿפ ןעייוו טימ ןעמַאזוצ

 ןסקַאװעג זיא דחּפ רעד ןוא ,ןקָארשעג םיא טָאה טייקמוטש ריא .ןעייוו יד ןּבעגעג

 :לוק קירעזייה ַא טימ טרעטיּבעגסױרַא יז טָאה ףוס-ףוס .העש וצ העש ןוֿפ

 טסָאה .םי ןטימ ןיא לסאי ,ןוװוױאכלַאק ןיא ַאנענ ,דלַאװ ןטסיװ ַא ןיא עלהנח;

 רַאֿפ טיירגעגוצ וטסָאה סָאװ ? םלוע לש ונוּביר ,תונושמ-תותימ ערעדנַא ךָאנ

 *? דניק םעַײנ םעד

 סָאװ טנַאה יד ןסַײבּפָא טֿפרַאדַאּב טלָאװ רע ,ןעּפ ןַײז ןסיּבעג טָאה לּבייל

 רער רעד טימ רעטרעוו עריא ןּבעגרעּביא טשינ ןעק ןוא סָאד טנַײרשרַאֿפ

 הדומ זומ רע .ןירָאטעּפמיק רעד ןוֿפ רעדנוווזייּב ןרעטיּב םעד טימ ,טייקירעזייה

 == == == זַא ןַײז

 טלייט רע לַײװ ןעּפ ןַײז ןוֿפ ןקורט ױזַא סױרַא רעטרעוו עריא ןעמוק רשֿפא

 "תדלומ; זַא ןּביילג טשינ ךיז ןעק ןוא ריא ןּבענ ָאד טציז רע ?שואי ריא טשינ

 ןוֿפ ןֿפרָאװעג טרעוו סָאװ ףישּפעלש עטלַא עטרעוװַאשזרַאֿפ יד יו רעמ טשינ זיא

 "תדלומ; ,גערּב ַא ןָא ,םייה ַא ןָא --- קלָאֿפ סָאד יו ףיש יד .עילַאװכ וצ עילַאוװכ
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 רעטיּב ױזַא טשינ זיא רעצ ןַײז סָאװ ךיז ףיוא סעּכ ןיא זיא רע ...תדלומ ַא ןָא

 זיא סָאװ עלהֿפוע םעד ןיא סעשילָאּבמיס סעּפע טעז רע :טרעקרַאֿפ .רעריא יו

 םעד רַאֿפ גָאטרַאֿפ רעַײנ ַא ."?תדלומ, רעד ףיוא גָאטרַאֿפ ןרָאװעג ןריוּבעג

 וצ טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןריובעג .סע זיא סָאד ,ָאי ?קלָאֿפ ןטווּורּפעג רעווש

 ...ירֿפ ןבעל

 ? הצילמ עטסוּפ

 ןזיּב ןרָאװעג ןגױצעגֿפױרַא זיא ןָאֿפ יד רעּבָא ,ןסָאשעג ןּבָאה ןֿפישגירק יד

 טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא טגיל רע זַא שטנעמ ַא ףיוא טגָאז עמ ןעוו .טסַאמ ץיּפש

 א ןעוו רעּבָא ,סיֿפ ענַײז רעטנוא ןדָאּב לייא ןייק טשינ טָאה רע זַא סע טניימ

 ...טסַאמ ַא ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא טרעטַאלֿפ ןָאֿפ

 סָאװרַאֿפ ,טשינרָאג טניימ סָאד ּביוא רעּבָא ,קיּביילגרעּביא טשינ זיא רע ,ןיינ

 -גירק ריֿפ ? טנווַײל עסַײװ-יױלּב לקיטש סָאד ןסָאשַאּב ןֿפישגירק ריֿפ שזַא ןּבָאה

 ןּבילּבעג זיא לקיטש ַא רעּבָא ,ןָאֿפ יד ןסילשעצ ןוא ןסירעצ ןּבָאה ןליוק .ןֿפיש

 ןַאֿפ רעד ןוֿפ דירׂש לקיטש סָאד ,טסַאמ ץיּפש ןֿפױא ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה ןוא

 סָאד יװ קידתונשקע ןוא ,קלָאֿפ סָאד יװ -- ןדנּוװדנַארּב ןוא רעכעל טימ לוֿפ

 עמ עכלעוו סעגערב יד טימ רעּביא ךיז טקניוו ןוא טניוו ןיא טרעטַאלֿפ ,קלָאֿפ

 יױרטש יד !שינעּבײלגנַײא רעדָא ןּביולג .ןטערטַאּב וצ ןַײז הכוז טשינ טעװ

 רעדיוו חוּכ ןּבעג םיא ןָאק רעּבָא ,ןקידנעקנירט םעד ןעװעטַאר טשינ עקַאט ןָאק

 ַײנ ןיילק ףָאלש ,עלהֿפוע קיור ףָאלש ...ךַאלֿפרעּבױא רעד וצ ןסַײר וצ ךיז

 ןעמוק ןלעװ רימ :טגָאז ןוא סעגערּב יד וצ טעכָאֿפ ןָאֿפ לקיטש סָאד ,עלעדַיי

 .קירוצ

 ןיוש ךיז ןּבָאה המחלימ ןוֿפ ןרענוד יד .לוּבמ ןכָאנ ןיוש ןעשעג זיא סָאד

 ןּבָאה סע .טרעהעגֿפױא טָאה גנוטסיװרַאֿפ ןוֿפ ןכַארק סָאד ,טליטשעגנַײא טַאהעג

 רעּביא טשרעהעג טָאה הוולש .קידָאנעג ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,עטכערעג יד טגיזעג

 ןוֿפ טעטש עֿבורח יד ןיא ןסקַאוװעגסיױא ןענעז ןעמייה עקיטכיל ,עַײנ .דרע רעד

 "ימש ןוֿפ סרעמַאה רָאנ טרעּפמילקעג ןּבָאה ןַײהר ןוא רעדָא ןכַײט יד ַײּב .אנוׂש

 ,ןדנּוװ ערעייז טלייהעג ןּבָאה עטקידנוװרַאֿפ עלַא .סרעיוּב ןוֿפ סעינלעק ןוא סרעד

 ןעמייה ערעייז וצ טרעקעגקירוצ ןּבָאה ענעּבירטרַאֿפ עלַא

 ?ץלַא

 ּבַײװ ןַײז טנעקעג טָאה עקצרעה דַיי רעד זַא געט ענעי ןיא ןעשעג זיא סע

 טעװעטַארעג סעקשעוװעלַאה -- עדייב .ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןוא עדלָאג

 ַא ןיא טלעװ רעד ףיוא דניק ריא ןעגנערּב טרַאגעג עדלָאג טָאה ,רעַײֿפ ןוֿפ

 ,ןקילּב-האנׂש טימ ןטײלנַאּב טשינ דניק ריא טעװ עמ ּוװ םייה ַא .םייח רעַײנ

 טעװ טיוט רעד ּוװ ,ןטַאררַאֿפ טשינ ןוא ןעמעשרַאֿפ טשינ סע טעװ ןכש רעד ווו
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 רעטרַאגעג רעד וצ ןרעיוט יד רעּבָא .לקניוו ןרעטצניֿפ ןדעי ןוֿפ ןרעיול טשינ

 ףיש עֿבורחיּבלַאה ַא ןעוועג זיא ערָאנ סעדלָאג ,ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענעז םייה

 ,רעדניק עקידרעִירֿפ עריא ןוֿפ סנייא רָאנ .עילַאװכ וצ עילַאװכ ןוֿפ ןֿפרָאװעג

 זיא רעטציא .ךורּבֿפיש ןסיורג םעד ןוֿפ טעװעטַארעג טַאהעג ךיז טָאה ,ןוז ריא

 -עלעצ ַא ןיא ןוא ,טסַאמ םענעסָאשעצ ַא רעטנוא ןגעלעג ףוג רענעסילשעצ ןַײז

 .ןוז רעַײנ ַא ןרָאװעג ןריוּבעג ריא וצ זיא ףיש רעד ןוֿפ ךיוּב ןיא עטויַאק רעטרעכ

 עקידנור סָאד רָאנ ,הנֿבל ןייק טשינ זיא רעגעלעג ריא רעּביא הנֿבל עלוֿפ יד

 לקעּפ סָאד .לקעּפ ַא ריא וצ ןגָארטעגוצ טָאה רָאטקָאד רעד .לרעטצנעֿפ-ףיש

 טעילוטעגוצ סע ןוא ןעמונעג סע טָאה יז ,עלעגיײֿפ ַא יו ןָאטעג עשטשיּפ ַא טָאה

 ריא וצ טּבעלקעגוצ ךיז ןּבָאה ,ךעלעּפיל עמערַאװ ,עכייוו ,ךעלעּפיל .ךיז וצ

 ריא ןָא טגיוז יז .ּבַײל ריא רעּבירַא זיא רעדיוש רעמערַאװ ַא .לצרָאװטסורּב

 ,לרעטצנעֿפ-ףיש ריא ןיא ףיוא טייג סָאװ גָאט םעַײנ םעד ןוא ,שײלֿפ ןוא טולּב

 רעטרעוװ ןוֿפ לוקרעדיװ ַא יװ ןעמוקעג ריא וצ זיא עלהֿפוע םעד ןוֿפ שטשיפ ַא

 ,ףסוי ןֿפור םיא טעװ יז .האווצ ַא יו ןעמוקעגקירוצ ריא וצ טציא ןענעז סָאװ

 ...ןיז יד זדנוא ַײּב ןרעמ ךיז ןלָאז : ןגָאז וצ ױזַא

 יד טָאה ףיש ַא זַא רעקלעֿפ ןוֿפ רעכיּב-ץעזעג יד ןיא ןּבירשעג זיא סע

 טָאה ףיש ַא ףיוא ןריוּבעג דניק ַא ןוא ,ןָאֿפ ריא ןוֿפ טכער עלַאירָאטירעטסקע

 ןעשעג זיא סָאד .טגָארט ףיש יד ןָאֿפ סנעמעוו הכולמ רעד ןוֿפ טֿפַאשרעגריּב יד

 יד ןעוועג זיא ןָאֿפ עטקיטולּברַאֿפ ענעסילשעצ יד ןוא ,"תדלומ, ףיש רעד ףיוא

 עלהֿפוע סָאד זַא רשֿפא סָאד טניימ .געוו-רעטנוא-תדלומ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןָאֿפ

 רעטשרע רעד זיא תדלומ ןַײז יװ רעירֿפ ךָאנ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ףסוי

 !ֿבוט לזמ ? געוו-רעטנוא-תדלומ רעד ןוֿפ רעגריב
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